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SPECIÁLNÍ ČIŠTIČE PRO INTERIÉR 

1. LEATHER CONDITIONER  + Dry -To-Touch Restorer Leathers + Natural Smell – 

speciální přípravek na čištění a impregnaci interiérů automobilů z pravé kůže všech druhů a také 

imitace kožených materiálů 

 
Product Code : SPI_101_16   ( 16 oz )                                                                                  
Product Code : SPI_101         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Leather Conditioner je speciální čistící ale hlavně impregnační přípravek 
který jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži 
přírodních olejů a vlhkosti. Při pravidelném používání poskytuje 
dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale silnějšímu 
znečištění. Přípravek Leather Conditioner je v PH vyváženém poměru a 
přidává povrchu základní, přírodní živiny, které renovují pravou kůži a její 
přirozenou vůni. Její povrch je po ošetření uvolněný, měkký, velmi vláčný 
a máte pocit, že opět sedíte v novém vozidle. Při použití přípravku i na 
umělé kůže zabraňuje Leather Conditioner jejich vyblednutí a popraskání. 

Kůže v interiérech automobilů je velmi namáhaná slunečním světlem a Leather Conditioner 
zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR. Je proto ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů 
a vozidel, které parkují na přímém slunci a které nejsou garážované. Leather Conditioner dává kůži 
čistý a přirozený vzhled který není mastný a kluzký. Po ošetření se rychle vstřebává a zasychá. 
Obsahuje speciální složení a brání znečištění a skvrnám, které vznikají každodenním používáním 
automobilu. Tímto přípravkem můžete bez obav a s vysokým efektem ošetřovat bílé a světlé 
kožené sedadla a čalounění z pravé kůže. Leather Conditioner v kombinaci s přípravkem Leather 
Cleaner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund – což 
zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!!! Vhodný také pro kožené interiéry a sedačky 
v bytech a domech. A také dobrý čistič kožených kabelek a obuvi.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: Přípravek naneseme speciálním aplikátorem „MICROFIBER 
APPLICATORS  PREMIUM  BLUE“  MIC_292_01 na kožený povrch. Necháme chvíli 
vsáknout a poté  Mikroutěrkou  „ULTRA FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 vytřeme jemně do 
sucha.  

DOPORUČENÍ: U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme nejprve dokonalé vyčištění 
přípravkem Leather Cleaner SPI_208_16 (neředěný 100% koncentrát). Čistící přípravek pomocí 
rozprašovače nastříkáme na ošetřovaný povrch a Mikroutěrkou MIC_102_01 čistíme a zbavujeme 
povrch zažrané špíny. Mikroutěrku 2x přeložíme o při čištění otáčíme abychom využili duté vlákna 
které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu.  
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti 
 při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a zabraňuje velmi dokonale 

silnějšímu znečištění 
 přípravek je v pH vyváženém poměru a přidává povrchu základní, přírodní živiny, které 

renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 
 zaručuje extra silnou ochranu před UV a IR 
 dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký 
 po ošetření se rychle vstřebává a zasychá 
 vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund 
 je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci 

a které nejsou garážované 



 
 

93 

 vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na 
čištění kožených kabelek a obuvi. 

 
 

2. LEATHER CLEANER  - speciální, velmi účinný a jemný přípravek na čištění interiérů 
automobilů z pravé kůže všech druhů a všech kožených povrchů.  Vhodný  také na  imitace 
kožených materiálů. 
 
Product Code : SPI_208_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : SPI_208         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanistr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     
 

Je vhodný na pravou kůži interiérů, potahů sedadel, přístrojových 
desek a výplně dveří. Tyto přírodní kožené povrchy jemně čistí a 
nezbavuje je tolik přírodních olejů a vlhkosti. 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 barvu. Leather Cleaner v kombinaci s přípravkem Leather 
Conditioner vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných 

Jeans kalhot a bund – což zatím neumí tak dokonale žádný světový přípravek!!! Použití čističe 
Leather Cleaner je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej nastříkat na znečištěný povrch a 
Microutěrkou doporučeným způsobem vytřít. U kožených povrchů a imitací kůže s pomocí 
Microutěrky krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý film a dokonale vytřít. Tento proces se 
může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. Vše 
neuvěřitelně rychle a bez námahy. Přípravek se odpařuje a vysychá během několika minut.  
 

UPOZORNĚNÍ: na povrchy z pravé kůže používáme pouze neředěný 100% koncentrát přípravku! 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: po vysátí hrubých nečistot vysavačem tento čistící přípravek nastříkáme 
na ošetřovaný povrch pomocí rozprašovače a poté  Mikroutěrkou  „ULTRA FINE TOWEL 
BLUE“  MIC_102_01 a čistíme a zbavujeme povrch zažrané špíny. Mikroutěrku 2 x přeložíme o při 
čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z 
povrchu. U silně znečištěných kožených povrchů doporučujeme použít speciální kartáček 
z pravých koňských žíní ACC_663 Master Grip Soft Horse Hair který svými žíněmi dokonale 
zbaví nečistot i ty nejjemnější vrásky v kůži. 

DOPORUČENÍ: Po vyčištění vždy používáme přípravek Leather Conditioner SPI_101_16 který je 
speciální impregnační přípravek. Při pravidelném používání poskytuje dlouhodobou impregnaci a 
zabraňuje velmi dokonale silnějšímu znečištění. 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně čistí všechny přírodní kožené povrchy a nezbavuje kůži přírodních olejů a vlhkosti 
 přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní 

živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 
 zaručuje ochranu před UV a IR 
 dává kůži čistý a přirozený vzhled, který není mastný a kluzký 
 po čištění rychle vysychá 
 vyčistí i silně znečištěné povrchy od modrých a barevných Jeans kalhot a bund 
 je to ideální prostředek k ošetření kůže Cabrioletů a vozidel, které parkují na přímém slunci 

a které nejsou garážované 
 vhodný také pro kožené interiéry a sedačky v bytech a domech a také dobrý přípravek na 

čištění kožených kabelek a obuvi. 
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3. NONSENSE Colorless & Odorless All Surface Cleaner – universální a velmi jemný 
čistič na všechny povrchy v interiéru i exteriéru s vysokým čistícím efektem.  
 
Product Code : SPI_993_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : SPI_993         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Tento dokonalý universální přípravek s pumpičkou je vhodný pro 
jemné odstranění nečistot z citlivých textilních materiálů v interiéru 
stejně tak 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. Je vyroben 
z přírodních citrusových ingrediencí. Čistí bez nepříjemného 

zápachu, který je typický pro všechny čisticí prostředky. Zároveň vše dezinfikuje a nezanechává 
žádné šmouhy a fleky. Navrací materiálům jejich původní vlastnosti a barvu.  
 

NÁVOD K POUŽITÍ: Použití čističe Nonsense je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu 
pěnivý film a Microutěrkou „ULTRA  FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 anebo „ULTRA  FINE 
TOWEL PINK“  MIC_101_01 doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při 
čištění a vytírání otáčíme, abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z 
povrchu. Tento proces se může zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez 
nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění můžeme použít jemný kartáček The Nifty 
Brush Interior ACC_G21.  
 

PŘÍPRAVEK JE NUTNÉ ŘEDIT PODLE STAVU A ZNEČIŠTĚNÍ OŠETŘOVANÉHO POVRCHU: 
Pokud není povrch silně znečištěn ředíme v poměru 1 : 3 ( 1díl přípravku a 1 dílů vody ). Při 
silném znečištění ředíme koncentrát v poměru 1 : 1 (1díl přípravku a 1 díl 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 textilní povrch rychle vysušit. 
 

VÝHODY TOHOTO PRODUKTU: 
 jemně a snadno čistí všechny povrchy a nezabarvuje světlé materiály 
 přípravek je v pH vyváženém poměru, nevysušuje a přidává povrchu základní, přírodní 

živiny, které renovují pravou kůži a její přirozenou vůni 
 zaručuje ochranu před UV a IR 
 nezanechává žádnou vůni či zápach a po čištění rychle vysychá 
 vyčistí i silně znečištěné povrchy od mastnot a zažrané špíny 
 je silně koncentrovaný a dá se ředit dle potřeby 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

95 

4. FCG 2 CARPET RU - aktivní čistič koberců, autokoberců a odstraňovač zápachů určený pro strojní 
čištění - tepovačky (EXTRAKTORY). Ale i pro ruční čištění s příjemnou Citrusovou vůní. 
 
Product Code : FCG_CWS_103RU 
INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ  
Obsah základního balení –  1 Gal – 3,8 Litru ( 100% koncentrát ) 
 

FCG Carpet RU je již připravený (naředěný) čistící přípravek s antibakteriálními účinky 
určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a čalounění 
vozidel. Přípravek je vhodný také pro ruční čištění celkového interiéru vozidla kromě 
pravé kůže. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / vnitřní strany 
textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, kávu, čaj, šťávy a víno. Tento 
silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, které během 20 – 60 sekund 
rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny 
zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě organické sloučeniny, které vytvářejí 
zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k 

povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou 
vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je 
určen pro strojové profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH 
neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a 
vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití 
ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřené okna 
vozidla a kanceláří. 
 

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla. 

 strojové i ruční použití přípravku 
 o 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 
 o 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 
 ošetřené povrchy impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 
 navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje 

zápachu pocházející z biologického rozkladu. 
 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 

povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 
 zaručuje vysokou efektivitu práce 
 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 
 velmi výhodná cena!!! 
 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích.. 
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5. FCG 2 CARPET  – UPHOLSTERY SHAMPOO ANTIBACTERIAL - aktivní čistič koberců, 
autokoberců a enzymatický odstraňovač zápachů určený pro strojní čištění - tepovačky 
(EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní. 
 
Product Code : FCG_CWS_103  
INTERIÉR + KOMERČNÍ PROSTORY + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ  
Obsah základního balení -  1 Gal = 3,8 Litru ( 100% koncentrát ) 
 

FCG Carpet je 100% koncentrovaný čistící přípravek s antibakteriálními účinky 
určený pro strojové hloubkové čištění textilních koberců, potahů sedadel a 
čalounění vozidel. Přípravek je vhodný také pro čištění celkového interiéru 
vozidla kromě pravé kůže. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat 
z venkovní / vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, 
kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát obsahuje přírodní mikro složky, 
které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny zažrané nečistoty a 
enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě 
organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Nečistotu odstraňuje - 
vytlačuje - od spodní vrstvy nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na 

ploše platformy. Po procesu čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které 
poskytuje čištění biotechnologií. Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro strojové 
profesionální komerční čištění velkých ploch. Je biologicky rozložitelný, pH neutrální a nenaleptává 
ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a vlastnosti čištěných povrchů. 
Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití ošetřovaných povrchů za cca 20 - 
40 minut. Nevyžaduje úporné sušení, čekání a otevřené okna vozidla a kanceláří. 
  

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a  rozpouštědla.- strojové i 

ruční použití přípravku 
 30% lepší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 
 40% urychluje vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 
 ošetřené povrchy impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 
 navíc dlouhodobě zabraňuje jejich znečištění a odstraňuje enzymaticky všechny zdroje 

zápachu pocházející z biologického rozkladu. 
 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 

povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 
 zaručuje vysokou efektivitu práce 
 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 
 velmi výhodná cena!!! 
 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 

 

UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích. 

PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ: 
 zimní provoz - 1:6 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku) 
 letní provoz   - 1:8 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku) 
 Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku. 
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6. Fabric Clean Carpet & Upholstery Shampoo & Odor Eliminator - aktivní 
odstraňovač lokálních skvrn, čistič koberců, čalounění, textílií  a také enzymatický odstraňovač 
zápachů. Speciálně vyvinutý pro ruční čištění a také pro strojní čištění - tepovačky 
(EXTRAKTORY) s příjemnou Citrusovou vůní.                                                                         
 
Product Code : CWS_103_16   ( 16 oz )                                                                                   
Product Code : CWS_103         ( 1 Gal ) 
EXTERIÉR + INTERIÉR + MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ                                                                                                         
Obsah základního balení s dávkovačem   ( 16 oz ) – 0,473 Litru ( 560g )                                                           
Obsah velkého balení - Kanystr               ( 1Galon ) – 3,8 Litru                     

 
Fabric Clean Carpet je nejnovější a nejúčinnější 100% 
koncentrovaný čistící přípravek pro hloubkové čištění textilních 
koberců, potahů sedadel, čalounění vozidel. Tento speciální 
biologicky odbouratelný odstraňovač odolných skvrn je vhodný 
také pro čištění celkového interiéru vozidla s antibakteriálními 
účinky. Vyniká vysokou schopností rychle odstraňovat z venkovní / 
vnitřní strany textilií i silně zažrané provozní nečistoty, tuky, oleje, 
kávu, čaj, šťávy a víno. Tento silný koncentrát  obsahuje přírodní 
složky, které během 20 – 60 sekund rozkládají biologicky všechny 

zažrané nečistoty a enzymaticky eliminují všechny zápachy. Tyto složky degradují dlouhodobě 
organické sloučeniny, které vytvářejí zdroje zápachu. Při aplikaci nečistotu rychle odstraňuje a 
vytlačuje směrem nahoru k povrchu a zabraňuje jejímu usazení na ploše platformy. Po procesu 
čištění zanechává svěží Citrusovou vůni se všemi výhodami, které poskytuje čištění biotechnologií. 
Tento nový koncentrovaný přípravek je určen pro ruční i strojové čištění. Je biologicky rozložitelný, 
pH neutrální a nenaleptává ošetřené povrchy ani pokožku na rukou. Obnovuje původní barvu a 
vlastnosti čištěných povrchů. Dokonalé složení přípravku umožňuje rychlé vyschnutí a použití 
ošetřovaných povrchů za cca 20 - 40 minut.  

NÁVOD K POUŽITÍ:  
Použití tohoto odstraňovače skvrn a čističe interiérů vozidel je multifunkční a velmi jednoduché. Stačí jej 
nastříkat na znečištěný povrch, nechat 1 - 3 minut působit. Krouživými pohyby vytvořit na povrchu pěnivý 
film a Microutěrkou „ULTRA  FINE TOWEL BLUE“  MIC_102_01 anebo „ULTRA  FINE TOWEL PINK“  
MIC_101_01 doporučeným způsobem vytřít. Mikroutěrku 2 x přeložíme a při čištění a vytírání otáčíme, 
abychom využili duté vlákna, které do sebe nabírají uvolněné nečistoty z povrchu. Tento proces se může 
zopakovat několikrát až je povrch dokonale čistý a bez nežádoucích lokálních skvrn. U silného znečištění 
můžeme použít jemný kartáček The Nifty Brush Interior ACC_G21.  

VÝHODY PRODUKTU: 
 neobsahuje žádné toxické chemikálie, čpavek, bělidla, saponáty a rozpouštědla. 

 možnost strojové i ruční aplikace přípravku 
 30% vyšší čistící účinek než běžné chemické produkty na trhu 
 40% kratší doba vyschnutí ošetřovaného povrchu  - šetří čas 
 ošetřené povrchy dokonale čistí, impregnuje, navrací původní barvu a vlastnosti 
 navíc dlouhodobě zabraňuje znečištění ošetřeného povrchu a odstraňuje enzymaticky 

všechny zdroje zápachu pocházející z biologického rozkladu. 
 díky impregnačním vlastnostem zabraňuje dlouhodobě špinění a zažírání nečistot do 

povrch - další čistící procedura již není tak náročná na  čas a čistící prostředky 
 zaručuje vysokou efektivitu práce 
 universální produkt na celý interiér - koberce, čalounění, stropnice, plasty a gumy 
 velmi výhodná cena!!! 
 po ukončení čistícího procesu zůstává příjemná Citrusová vůně 
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UPOZORNĚNÍ: 
Před čištěním povrchy důkladně vysajte a zbavte hrubých nečistot. Za účelem otestování výsledku 
čištění a následné reakce materiálů doporučujeme vyzkoušet účinek přípravku nejprve na povrchu, 
který není na očích. 
 

PŘÍPRAVA – ŘEDĚNÍ: 
 1:10 (z 1Gal vyrobíme 26 L čistícího roztoku) – pro silněji znečištěné povrchy 

 1:20 (z 1Gal vyrobíme 35 L čistícího roztoku) – pro méně znečištěné povrchy 

 Pro ředění koncentrátu doporučujeme používat upravenou vodu z kohoutku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


