
Dystrybucja w Polsce:
EKO KOMES Sp. z o.o.

ul. Załogowa 6  80-557 Gdańsk
Tel. +48 58 342 17 10  -  Fax +48 58 342 15 73 
www. ekokomes.pl  - ekokomes@ekokomes.pl  

motoryzacja
przemysł
budowa
urządzenia



Należymy i współpracujemy z różnymi organizacjami:

Certyfikat ISO 14001:2004

Certyfikat ISO 9001:2008

CERTIFICATIONS:

ADELMA           Stowarzyszenie Detergentów i Środków Czystości
AITEX                Instytut Technologiczny Tkanin
AINIA                Centrum Rolno-Spożywczych Badań i Rozwoju
ASFEL                Stowarzyszenie Hiszpańskich Producentów Produktów Czystości i Higieny
QUIMACOVA   Związek Chemików i Środowiska
FIMED               Bezpieczeństwo Środowiska

Firma QUÍMICAS QUIMXEL założona w 1988 roku produkuje środki 
czystości i higieny.

Opierając się na szerokiej gamie produktów mamy ugruntowaną 
pozycję wiodącej marki na rynku. 25-letnie doświadczenie w handlu 
pozwoliło nam na pozycjonowanie naszej firmy w dostarczaniu 
wszelkiego rodzaju produktów i rozwiązań. 

Mamy dystrybutorów w całym kraju i szerokim zasięgu 
międzynarodowym.

firma zarejestrowana w ROESP z nr 0038-CV; QUIMICAS QUIMXEL posiada szeroką gamę 
detergentów oraz środków dezynfekcyjnych dla przemysłu spożywczego z kodami HA.
Opracowaliśmy linię Ecolabel. Produkty utrzymują wysokie standardy jakości, przyjazne są 
dla środowiska, oferują maksymalne bezpieczeństwo i są zgodne z nowymi przepisami UE.
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KOD         OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD         OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD         OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0090000 5 litrów 4 x 5
0090031 20 litrów
0090003 60 litrów

0090048 2 litrów 4 x 2
0090033 5 litrów 4 x 5
0090043 20 litrów 
0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LTS

0090024 5 litrów  4 x 5
0090045 20 litrów

0090047 2 litrów  4 x 2
0090012 5 litrów  4 x 5
0090028 20 litrów  
0090015 50 litrów
0390018 JABONERA RECAMBIO 2 LTS

0090007 5 litrów  4 x 5
0090008 10 litrów
0090009 25 litrów

TAXEL

NARCREM

PASTPIN

CREMPAST

DERPAST

Jest to wyrób produkowany w formie żelu, o 
zdolności rozpuszczania ciężkiego brudu (oleje, 
smary, itp). Nie zawiera substancji żrących, 
ściernych lub rozpuszczalników.
Jego związki dermatologiczne działają tak, aby 
uniknąć infekcji skórny.

PH 7’5
czysty

PH 6’5
czystyPH 6’75

czysty

PH 7’5
czysty

Systemy dozowania

NARCREM 
2LTS

CREMPAST 
2LTS

PH 6
czysty

0390018 dozownik mydła w płynie 2 L 0370174 dozownik z uchwytem naściennym 5 L

detergentes sólidosmycie rąk

Produkt do czyszczenia i usuwania tłuszczu z rąk, 
działa doskonale przy wszelkiego rodzaju 
zabrudzeniach, nie podrażnia skóry. Nie zawiera 
elementów żrących. Posiada granulowany 
związek obojętny. 

Mocny środek na naturalnych ekstraktach do 
czyszczenia dłoni, wskazany do ekstremalnych 
zabrudzeń.

Produkt do czyszczenia i usuwania tłuszczu z rąk, 
działając całkowicie na wszelkiego rodzaju 
zabrudzenia, nie podrażnia skóry. Posiada 
niealergizujący przyjemny zapach.

Produkt do czyszczenia rąk, zwłaszcza w przypadku 
tuszu i farby. Nie podrażniania i  nie uszkadza skóry. 
Działa doskonale na wszelkiego rodzaju zabrudzenia 
ekstremalne (tłuszcz, olej, itp.). Posiada 
niealergizujący, przyjemny zapach. Nie zawiera 
toksycznych rozpuszczalników.
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0100018 5 rów  4 x 5lit 0100000 5 rów  4 x 5lit
0100001 10 litrów
0100043 20 litrów

0320110 5 trów  4 x 5li
0320097 10 litrów 
0320132 20 litrów

DENGRAS N DENGRAS

DENGRAS 57

PH 9
czysty

PH 12’5
czysty

PH 12’5
5%

0100008 5 litrów 4 x 5
0100024 20 litrów  

DENGRAS S/E

PH 12’7
czysty

0100004 5 rów  4 x 5lit
0100005 10 litrów
0100044 20 litrów

DENGRAS C

PH 13
5%

0100014 5 litrów  4 x 5
0100021 20 litrów

DENGRAS C S/E

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY

PH 13
5%

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD         OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

odtłuszczacze

Neutralny środek odtłuszczający, rozpuszczający 
tłuszcze i białka do codziennego mycia oraz 
doczyszczania nawierzchni.

Środek odtłuszczający, zawiera związki 
węglowodorów. Nadaje się do codziennego 
użytku. Skutecznie usuwa nagromadzony oraz 
przypalony tłuszcz.

Wielozadaniowy środek odtłuszczający. 
Stosowany z zimną lub gorącą wodą. Wskazany 
do mycia maszyn  i ciężkiego sprzętu. Do 
czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni.

Posiada związki chemiczne do usuwania tłuszczu, 
oleju, smaru i węglowodorów emulgacyjnych. 
Produkt jest niepalny, nawet w wysokich 
temperaturach. Nadaje się do przemysłu 
spożywczego.

Produkt do usuwania smarów i czyszczenia silnie 
przylegającego brudu i tłuszczy. Stosowany z 
zimną lub gorącą woda. Produkt nie palny.

Silny środek usuwający tłuszcz/smar, używany na 
powierzchniach z mocno przywierającą warstwą. 
Może być używany zarówno na gorąco i na zimno 
ze względu na swoje niepalne właściwości.
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usuwanie warstw z pojazdów

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE  APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE         PAKOWANIE   APLIKACJA

0150013 20 litrów  

0150010 10 litrów

0150018 20 litrów 

0100013 10 liters 

DESPARALEX

AD 81

SINPOL

BREA 20

PH 12’8
5%

Produkt do usuwania wosku parafinowanego z 
pojazdów mechanicznych. Usuwa całkowicie 
warstwy parafin bez uszkodzenia farby, gumy, 
tworzyw  sztucznych, malowanych powierzchni 
itp. Nie posiada w swoim składzie związków 
aromatycznych i chlorków. Posiada wysoki punkt 
zapalny.

Produkt stworzony w celu usunięcia warstwy 
ochronnej na nowych pojazdach.Może być 
stosowany do usuwania warstwy polimerowej.

Produkt używany do usuwania klejów w szybki i 
efektywny sposób. Nie zawiera fenoli ani 
tetrachlorometanu.

Produkt do usuwania plam olejowych, smoły itp. 
na wszelkiego rodzaju materiałach (żelazo, stal 
itp.). Nie atakuję powierzchni, nie zawiera 
chlorowanych rozpuszczalników. Preparat używać 
nie rozpuszczany. 
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KOD        OPAKOWANIE     PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD       OPAKOWANIE PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD        OPAKOWANIE  PAKOWANIE   APLIKACJA

0140004 500 ml  12 x 500

0160004 500 ml  12 x 500

0140001 10 litrów
0140002 25 litrów

DESBLOC SPRAY

DELECTRIC SPRAY

DESBLOC

Produkt wysoce skuteczny jako dodatek do olejów 
smarnych. Stosowane przeciwutleniacze, chronią 
części przed powstawaniem rdzy.  Produkt ten nie 
zawiera oleju. Wykonany z komponentów 
umożliwiające łatwe przenikanie. Zastosowanie na 
częściach elektrycznych (silniki itp.) dobrze 
zachowuje przewodnictwo dielektryczne.

Produkt przeznaczony do czyszczenia i usuwania 
tłuszczu z maszyn elektrycznych, silników 
elektrycznych, które są zasilane prądem stałym 
lub zmiennym. Rozpuszcza smary, oleje i tłuszcze. 
Nie jest łatwopalny i nie posiada właściwości 
żrących. Jest obojętny dla metali.

Produkt bardzo skuteczny jako dodatek do 
olejów smarnych. Nie zawiera benzyny. Jego 
formuła pozwala na łatwe wnikanie. Może być 
stosowany na elementach elektrycznych (silniki 
itp.).

środki smarne



9

KOD        OPAKOWANIE PAKOWANIE        APLIKACJA

KOD       OPAKOWANIE PAKOWANIE   APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE    APLIKACJA

KOD     OPAKOWANIE   PAKOWANIE         APLIKACJA

KOD           OPAKOWANIE   PAKOWANIE   APLIKACJA

0120014 25 litrów
0120015 50 litrów

0120002 25 litrów
0120003 50 litrów

0200005 5 litrów  4 x 5
0200006 25 litrów

0120006 25 litrów
0120007 50 litrów

0320026 25 litrów
0320027 50 litrów

PETROL 15-60 P

PETROL E

CITRIXEL

PETROL P

PETROL F

rozpuszczalniki,odtłuszczacze

Produkt szybkoschnący, używany do mycia 
silników, maszyn, powierzchni zabrudzonym itp. 
Może być używany do usuwania smarów, olejów 
i wszelkiego rodzaju zabrudzeń bez uszkodzenia 
gumy lub tworzyw sztucznych. Posiada środki 
nawilżające ułatwiające formułę.

Szybkoschnący środek do usuwania plam z oleju i 
benzyny. Produkt do odtłuszczania, stosowany do 
czyszczenia silników, maszyn, powierzchni itp. 
Może być używany do usuwania smarów, olejów i 
wszelkiego rodzaju zabrudzeń, nie uszkadzając 
gumy oraz tworzyw sztucznych. Formuła zawiera 
środki nawilżające ułatwiające penetrację.

Jest to odtłuszczacz do usuwania smarów z 
silników, powierzchni, maszyn itp. Może być 
używany do usuwania smarów, olejów i 
wszelkiego rodzaju zabrudzeń bez uszkodzenia 
gumy lub tworzyw sztucznych. Posiada środki 
nawilżające ułatwiające penetrację.

Szybkoschnący odtłuszczacz mający zastosowanie 
przy usuwaniu trudnych zabrudzeniach silników, 
maszyn i urządzeń. Nie uszkadza gumy i tworzyw 
sztucznych, zawiera składniki nawilżające, co 
ułatwia penetrację i skuteczność. Idealny do 
mycia silników samochodowych. Rozpuszczalny 
w wodzie.

Uniwersalny środek do czyszczenia i usuwania 
smarów (idealny do usuwania tłuszczy z 
metalicznych powierzchni). Szczególnie polecany 
do usuwania śladów opon lub gumy z podłogi.
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mycie pojazdów dostawczych

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320138 20 litrów

FB 18

PH 12’8
5% KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320014 20 litrów

DENGRAS CL

PH 12’2
5%

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320106 20 litrów

DENGRAS 46

PH 11’8
5% KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320105             24 kilo

DENGRAS 2040

PH 12’25
5%

Silny preparat do usuwania tłuszczy, smarów i 
węglowodorów . Produkt może być używany do 
stosowany na zimno lub na gorąco. Ze względu 
na wysoką zasadowość produktu, może mieć 
wpływ na malowane powierzchnie. Zaleca się 
stosowanie produktu w małych dawkach przy 
minimalnym czasie kontaktu.

Odtłuszczacz używany do usuwania smarów, 
olejów, tłuszczy itp. Może być stosowany na 
zimno lub na gorąco, bo jest to produkt nie palny. 
Szczególnie wskazany do czyszczenia bardzo 
brudnych powierzchni. Może być stosowany do 
czyszczenia maszyn, filtrów, grillów, ubojni itp. 
Posiada wysoką moc emulgowania smarów, 
olejów i tłuszczy.

Silny, zasadowy preparat do usuwania 
zanieczyszczeń. Można go stosować z ciepłą jak i 
zimną wodą. Produkt niepalny. Stworzony do 
usuwania brudu z maszyn, silnie zabrudzonych 
powierzchni, ciężkiego sprzętu. Jest to produkt o 
wysokim stężeniu, niewielka dawka produktu 
starcza do usunięcia całego brudu.

Skoncentrowany, antystatyczny szampon. Silny 
preparat do usuwania zanieczyszczeń. Można go 
stosować z ciepłą jak i zimną wodą. Produkt 
niepalny. Stworzony do usuwania brudu z 
maszyn, silnie zabrudzonych powierzchni, 
ciężkiego sprzętu. Bardzo wydajny produkt.

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY
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systemy dozujące

TRANSACIDE LANZA PVC 1’20 M MG-25 - wyposażenie - 0360048

TRANSLAV LANZA 1’10 M MG-25 - wyposażenie - 0360025
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KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320135 20 litrów 

0320181 20 kilo

0020065  11 kilo
0220060 22 kilo

0320086 20 litrów 

0030041 20 kilo

BOXCAR

BOXCLEAN CITRIC

OSMO

BOXCLEAN L

BOXCLEAN P

PH 12’5
5%

PH 12
5%

PH 10
1%

PH 10
czysty

PH 11’5
1%

mycie samochodów

To silny i mocny preparat do usuwania 
zabrudzeń, Może być stosowany na dowolne 
rodzaje zanieczyszczeń (smary, oleje, 
węglowodory itd.).  BOXCLEAN L łączy ze sobą 
środki nawilżające oraz wysoką moc mycia. 
Używany do mycia wszystkich środków 
transportu.

BOXCAR  to silny i mocny preparat do usuwania 
zabrudzeń, Może być stosowany na dowolne 
rodzaje zanieczyszczeń (smary, oleje, 
weglowodory itd.).  BOXCAR łączy ze sobą środki 
nawilżające oraz wysoką moc mycia. Używany do 
mycia wszystkich środków transportu.

Do użytku w czyszczeniu każdego rodzaju 
zabrudzeń (tłuszcz/smar, olej, pozostałości węgla 
itp.) BOXCLEAN CITRIC doskonale łączy 
właściwości nawilżające, siły powierzchniowo-
czynne oraz doskonałą możliwość pienienia, w 
porównaniu do innych tradycyjnych 
odtłuszczaczy. Preparat w proszku.

Stosowany jest jako dodatek w końcowym 
płukaniu.  Nie wytwarza piany; zapewnia dobre 
polerowanie i suszenie. Jest odpowiedni do wód 
miękkich, a nawet osmotycznych. Środek 
nabłyszczający.

Silny i mocny preparat do usuwania zabrudzeń, 
Może być stosowany na dowolne rodzaje 
zanieczyszczeń (smary, oleje, węglowodory itd.).  
BOXCLEAN P łączy ze sobą środki nawilżające 
oraz wysoką moc mycia. Używany do mycia 
wszelkich środków transportu.  Preparat w 
proszku.



KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320133 20 litrów

0320012 20 litrów

0320013 20 litrów

0320043 20 litrów

0320045 20 litrów

WAX AUT C

CARLEX

CARLEX C

CARLEX M

WAX AUT

PH 7
czysty

PH 7
czysty

PH 7
czysty

PH 6
czysty

PH 6
czysty

środki do myjni

Szampon do czyszczenia i mycia samochodów, 
motocykli, nadwozi itp. Działa skutecznie, usuwa 
brud bez uszkodzenia powierzchni, ponieważ jest 
to produkt całkowicie neutralny. CARLEX jest 
produktem mocno się pieniący, o dużej sile 
emulgacji brudu. Szczególnie zalecany gdy jest 
potrzeba utworzenia piany. Posiada niejonowe 
środki powierzchniowoczynne.

Jest to szampon do czyszczenia i mycia 
samochodów, motocyklów, nadwozia itp. Działa 
skutecznie, usuwa brud bez uszkodzenia 
powierzchni, ponieważ jest to produkt 
całkowicie neutralny. Szczególnie zalecany do 
myjni automatycznych. Posiada jonowe i 
niejonowe środki powierzchniowoczynne.

Skoncentrowany i perfumowany szampon do 
czyszczenia i mycia samochodów, motocykli, 
nadwozi itp. Działa skutecznie, usuwa brud bez 
uszkodzenia powierzchni, ponieważ jest to 
produkt całkowicie neutralny. Posiada silne 
właściwości detergentu. 

Produkt składający się z wosku i związków 
powierzchniowo czynnych. Jego składniki chronią 
i polerują samochody oraz inne pojazdy. 
Skuteczny przy każdej twardości wody.

To produkt składający się z wosku i związków 
powierzchniowo czynnych. Jego składniki chronią 
i polerują samochody i inne pojazdy. Stosowany 
jest jako drugi składnik do osiągnięcia połysku.

13

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320196 20 litrów

BIOWAX

PH 3
czysty

Produkt o charakterze hydrofobowym do 
stosowania w myjniach. Cechuje się szybką i 
pełna biodegradacją. Zawiera elementy, które 
chronią nadwozie.
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0320037 5 rów  4 x 5lit
0320042 20 litrów

TAPIXEL

PH 12
czysty KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

czyszczenie wnętrz

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0320078 10 litrów
0320088 20 litrów

0320091 5 litrów  4 x 5
0320094 20 litrów  

BRILLANT

MOQUET S

PH 6
czysty

PH <1
czysty KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0020008 5 litrów  4 x 5
0020046 20 litrów

MIRROW

PH 10’5
czysty

Produkt używany do mycia i czyszczenia 
tapicerki samochodowej, wykładzin itp. Składa 
się z kompozycji związków powierzchniowo 
czynnych.

Środek do czyszczenia felg aluminiowych.  
Penetruje i usuwa naloty, smary i osady. 
Pozostawia powierzchnie aluminiowe czyste i 
błyszczące.

Skuteczny środek do usuwania zabrudzeń. Można go 
stosować na wszelkiego rodzaju tkaninach (tapicerka, 
dywany, wykładziny itp.). Nie powoduję zmian w kolorze.

Produkt stosowany do czyszczenia nie 
porowatych powierzchni (pręty stalowe, ekrany, 
szkło). Szybko usuwa wszelkie zabrudzenia, nie 
pozostawiając żadnych śladów. Szybkoschnący i 
efektywny.
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polerowanie

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0130010 10 litrów
0130019 20 litrów

0130000  5 litrów
0130001 10 litrów
0130002 25 litrów
0130003 50 litrów

0130004 5 litrów     4 x 5
0130004 10 litrów
0130021 20 litrów

0130008 500 ml 12 x 500 cc

CAUBRILL VINILEX

VINILEX S/S VINILEX SPRAY

PH 6’5
czysty

Jest produktem stworzonym do polerowania 
wszelkich mieszanek gumy. Jego stosowanie daje 
naturalny i trwały połysk. Nie powoduję 
uszkodzeń na powierzchni gumy, winylu, 
nadwozia, farby itp.

VINILEX jest produktem do czyszczenia i 
polerowania wszelkiego rodzaju powierzchni 
plastikowych i winylowych. Jest wskazany do 
stosowania na samochodowych deskach 
rozdzielczych,  na skóropodobnych. 
Emaliowanych powierzchniach i wszelkiego 
rodzaju powierzchniach winylowych.  Zawiera 
polisiloksany.

Jest produktem do czyszczenia i polerowania 
wszelkich powierzchni winylowych i 
plastikowych. Jest idealny do stosowania w 
warsztatach blacharskich, ponieważ nie zawiera 
silikonu w swoim składzie.

Produkt do czyszczenia i polerowania wszelkiego 
rodzaju powierzchni plastikowych i winylowych. 
Jest wskazany do stosowania na 
samochodowych deskach rozdzielczych,  na 
skóropodobnych. emaliowanych powierzchniach 
i wszelkiego rodzaju powierzchniach winylowych.  



płyny przeciw zamarzaniu

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

CODES CONTAINERS PACKAGES   APPLICATION

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0310012 5 litrów  4 x 5
0310020 20 litrów

00310016 20 litrów 0460024 1litrów  12 x 1
0310028 5 litrów  4 x 5

AGUA DESTILADA

ANTICONGELANTE

ANTICONGELANTE

ANTICONGELANTE

VIDRENET

ORGANICO  10%

ORGANICO  30%

PURO

ORGANICO  50%

PH 8’25
czysty

Zgodnie z normami ochrony antykorozyjnej:
ASTM D1384 and ASTM D4340

Zgodnie z normami ochrony antykorozyjnej ASTM D1384, 
ASTM D4340 and VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, 
MAN 324 type SNF

Zgodnie z normami ochrony antykorozyjnej 
ASTM D1384 and ASTM D4340

Zgodnie z normami ochrony antykorozyjnej ASTM D1384, 
ASTM D4340 and VW TL 774-F (G12), MB 325.3, GM 6277M, 
MAN 324 type SNF

Norma: 26-361-88

NORMA UNE-EN 26-361-88

NORMA UNE-EN 26-361-88

NORMA UNE-EN 26-361-88

PH 8’25
czysty

PH 8’25
50%

PH 8’25
czysty

PH 6’5
czysty

ANTICONGELANTE
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Produkt na bazie zdemineralizowanej wody, 
wolny od materii organicznej.
Nadaje się do wykorzystania w różnych 
dziedzinach: motoryzacyjnej,  przemysłowej lub 
w warunkach  domowych.

Mieszanka glikolu i specjalnych dodatków nowej 
generacji, oparta na organicznych związkach. Jest 
to uniwersalny produkt dla każdego rodzaju 
instalacji chłodzenia w chłodnicy. Nowa 
technologia związków organicznych, 
niezamarzających (OAT) daje produkt o wiele 
mniej toksyczny i bardziej biodegradowalny. 
Temp. zamarzania do -10 ̊ C

Jest to mieszanka glikoli i specjalnych dodatków 
nowej generacji, oparta na organicznych 
związkach. Jest to uniwersalny produkt dla 
każdego rodzaju instalacji chłodzenia w 
chłodnicy. Nowa technologia związków 
organicznych, niezamarzających (OAT) daje 
produkt o wiele mniej toksyczny i bardziej 
biodergadowalny. Temp. zamarzania do - 30 ̊ C

Jest to mieszanka glikoli i specjalnych dodatków 
nowej generacji, oparta na organicznych 
związkach. Jest to uniwersalny produkt dla 
każdego rodzaju instalacji chłodzenia w 
chłodnicy. Nowa technologia związków 
organicznych, niezamarzających (OAT) daje 
produkt o wiele mniej toksyczny i bardziej 
biodegradowalny. Temp. zamarzania do -50 ̊ C

Jest to mieszanina glikoli i specjalnych dodatków 
najnowszej generacji, oparta na związkach 
organicznych. Jest produktem uniwersalnym dla 
każdego rodzaju układu chłodzenia z chłodnicą. 
Nowy technologia organicznych środków przeciw 
zamarzaniu (OAT), pozwoliła na stworzenie 
produktu o wiele mniej toksycznego.

Jest produktem stworzonym do czyszczenia szyb 
samochodów. Zawiera składniki zapobiegające 
zamarzaniu do użycia podczas zimnych pór roku. 
W swoim składzie zawiera również substancje 
zapobiegające parowaniu.Zaleca się wlanie 
produktu do zbiornika do spryskiwaczy 
(przeznaczonego do czyszczenia szyb 
samochodowych). Bezpieczny w temp. -11 st C.

0310003V 5 litrów  4 x 5
0310051R 5 litrów          4 x 5

0310007V 5 litrów  4 x 5
0310052R 5 litrów  4 x 5

0310033A 5 litrów  4 x 5
0310053R 5 litrów  4 x 5



czyszczenie w.c.

0050032 5 litrów  4 x 5
0050051 20 litrów

0050054 5 litrów  4 x 5
0050059 20 litrów

0050064 5 litrów  4 x 5
0050062 20 litrów

WC 31

WC 31 BIO

WC 31 SF

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD      OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA
PH 4’3
czysty

PH 4’5
czysty

PH 7
czysty
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Wysoce skuteczny produkt do usuwania i 
niszczenia substancji organicznych i odpadów. 
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. Zawiera aldehydy.

Skoncentrowany, zawierający związki 
powierzchniowoczynne produkt do usuwania i 
niszczenia substancji organicznych i odpadów. 
Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. Nie zawiera formaldehydu.

Produkt biologiczny składający się z 
mikroorganizmów, perfumowany i silnie 
barwiący. Stosowany do usuwania zapachów i 
niszczenia substancji organicznych w toaletach 
pojazdów kempingowych, przenośnych toaletach 
itp. Produkt zastępczy dla środków zawierających 
formaldehydy i czwartorzędowe sole amonowe. 
Produkt naturalny, więc nie ma negatywnego 
wpływu na środowisko.
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PRODUKTY DO OBRÓBKI - CHŁODZIWA

ODKAMIENIACZE I DODATKI

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I USUWANIA FARB

DODATKI DO SPALANIA I NATRYSKOWE





21

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0180001 10 litrów
0180023 20 litrów
0180003 60 litrów

0180005 10 litrów
0180022 20 litrów
0180007 60 litrów

0180017 10 litrów
0180018 25 litrów
0180019 50 litrów

0180009 10 litrów
0180010 25 litrów
0180011 50 litrów

0170001 10 litrów
0170004 20 litrów
0170003 60 litrów

0180042 10 litrów
0180063 20 litrów
0180044 60 litrów

COOLEX V

COOLEX B

FLUX ALUMINIO

ACELEX

COOLEX V SINT

COOLEX PLUS

Jest produktem wskazanym podczas 
mechanicznej obróbki metali gdzie wymagane 
jest smarowanie. Posiada w swoim składzie 
dodatki powodujące odporność na bardzo 
wysokie ciśnienie, antykorozyjne oraz silnie 
smarujące. Jest to produkt o niskiej lepkości.

Jest płynnym środkiem chłodzącym stosowanym 
do zmniejszenia temperatury podczas 
mechanicznej obróbki metali. Jest to produkt 
pozbawiony dodatków w postaci olejów, 
rozpuszczalny w wodzie i wysokich 
właściwościach antykorozyjnych. Zawiera 
składniki bakteriobójcze oraz biobójcze, które 
wydłużają termin trwałości.

Jest płynnym środkiem chłodzącym stosowanym 
do zmniejszenia temperatury podczas 
mechanicznej obróbki metali. Jest to produkt o 
składzie chemicznym pozbawiony dodatków w 
postaci olejów, rozpuszczalny w wodzie i 
wysokich właściwościach antykorozyjnych. 
Posiada charakter syntetyczny i nie zawiera 
azotynów w swoim składzie.

Środek stosowany do obróbki metali. Może być 
zamieniony w stabilną emulsję barwy białej przy 
pomocy wody dodawanej do produktu. Zawiera 
substancje przeciwkorozyjne i antyseptyczne. 

Jest półsyntetycznym środkiem chłodzącym 
stosowanym przy obróbce metali, który może być 
wykorzystywany w procesie obróbki metali. Posiada w 
swoim składzie wiele elementów o dużej stabilności, 
zachowujących swoje właściwości fizyczne i chemiczne. 
Posiada bardzo dobre właściwości chłodzące. Zawiera 
silne środki bakteriobójcze i grzybobójcze, 
dermatologicznie nieszkodliwe.

Produkt do smarowania maszyn tnących 
anodowane lub lakierowane pręty z aluminium 
oraz inne metale. Jest to produkt o niskiej 
lepkości i gęstości, co pozwala na jego rozpylanie 
w postaci cienkiej warstwy w miejscu styku 
maszyny z obrabianym materiałem.

produkty do obróbki - chłodziwa

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0170015 20 litrów
0170011 60 litrów

COOLEX C SINT

Jest to płyn chłodzący i smarujący przeznaczony 
w celu zmniejszenia temperatury i idealnego 
utrzymania narzędzi stosowanych przy obróbce 
szkła. Jest cieczą odpowiednia do cięcia i 
fazowania. Jest produktem syntetycznym 
rozpuszczalnym w wodzie, o dużej sile 
antykorozyjnej.
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odkamieniacze i dodatki

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0320030 10 litrów
0320046 20 litrów

0430064 5 litrów
0430110 20 litrów

0220001 10 litrów
0220018 20 litrów

0470048 5 litrów  4 x 5
0470072 20 litrów 

0430118 5 litrów  4 x 5
0430089 20 litrów

0220008 5 litrów  4 x 5
0220009 10 litrów
0220016 20 litrów

ANTICAL LIQUIDO

ANTIESPUMANTE

DESCRUST

BIOXEL TR

FLOXEL 108

DESCRUST MNF

Produkt jest stworzony, aby uniknąć 
powstawania warstw wapiennych oraz ich 
osadzaniu. Posiada inhibitory korozji oraz środki 
do usuwania wapnia i tlenu. Posiada składniki 
rozbijające związki wapnia i magnezu a także do 
usuwania tlenu oraz regulujące pH.

Produkt o dużej mocy odkażającej. Jest 
odpowiedni do obwodów sanitarnych i wież 
chłodniczych ze względu na jego właściwości 
odkażające. Posiada dużą aktywność utrzymującą 
się nawet w przypadku niskich temperatur. 
Zachowuje swoje właściwości w obecności 
materii organicznej oraz posiada nadzwyczajną 
odporność w kontakcie z twardą wodą. 

13-100-02692, NORMA UNE-prEN 13623.

Jest to nie jonowa wodna emulsja oparta na 
olejach. Środek bardzo skuteczny do zapobiegania, 
kontroli i eliminacji warstwy piany na wodzie.

Jest produktem doskonałym do oddzielenia 
cząsteczek zawiesin w środowisku wodnym, w 
dowolnym procesie przemysłowym lub w 
basenach (oczyszczanie, oddzielanie itp.) Działa 
bardzo aktywnie ze względu na tworzenie 
kłaczków o dużej gęstości, co powoduje, że 
opadają na dno. 

Produkt o charakterze kwasowym, który 
skutecznie usuwa osady wapnia, cementu oraz 
inne rodzaje zanieczyszczeń. W swoim składzie 
zawiera składniki zatrzymujące wilgoć, które 
ułatwiają usuwanie osadów dzięki dużej sile 
penetracji. Posiada silne inhibitory, aby zapobiec 
korozji metali.  

Produkt o charakterze kwasowym, który 
skutecznie usuwa osady wapnia, cementu oraz 
inne rodzaje zanieczyszczeń. W swoim składzie 
zawiera składniki zatrzymujące wilgoć, które 
ułatwiają usuwanie osadów dzięki dużej sile 
penetracji. Posiada silne inhibitory, aby zapobiec 
korozji metali.  
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środki do czyszczenia i 

usuwania farb

Jest silnym środkiem czyszczącym 
przeznaczonym do usuwania nagaru w 
przewodach lutowniczych w kotłach do 
wytwarzania elementów i materiałów ze stali 
nierdzewnej.

Produkt stworzony do szybkiego i dokładnego 
usuwania farby, lakierów, emalii, itp Nie zawiera 
rozpuszczalników chlorowanych, co sprawia, że 
jest to produkt o niskiej toksyczności i bezpieczny 
w stosowaniu.

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0220025 10 litrów
0220027 20 litrów

0220064 10 litrów
0220062 20 litrów

DECAINOX SOLUT

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0200005 5 litrów  4 x 5
0200006 25 litrów

CITRIXEL

Uniwersalny środek do czyszczenia i usuwania 
smarów (idealny do usuwania tłuszczy z 
metalicznych powierzchni). Szczególnie polecany 
do usuwania śladów opon lub gumy z podłogi.
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dodatki do spalania i
natryskowe

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0430028 10 litrów
0430029 25 litrów

0430044 10 litrów
0430045 25 litrów

ADIFUEL ADIGAS

Produkt ma na celu polepszenie spalania oleju 
opałowego, jednocześnie zmniejszając emisję 
zanieczyszczeń w spalinach. Ułatwia proces 
spalania. Działa jako emulgator wody, co chroni 
elementy metalowe przed rdzewieniem. Chroni 
przed powstawaniem osadów, utrzymując układ 
w czystości.

Produkt sformułowany w celu polepszenia 
spalania olejów napędowych, jednocześnie 
zmniejszając emisję zanieczyszczeń w spalinach. 
Działa jako emulgator wody, co chroni elementy 
metalowe przed rdzewieniem. Chroni przed 
powstawaniem osadów, utrzymując układ w 
czystości.

KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0430011 500 cc  12 x 500

GALVAXEL SPRAY

OCYNK W SPRAYU
Jest preparatem zabezpieczającym przed korozją 
do wszelkiego rodzaju powierzchni z żelaza i 
stali. Specjalna formuła oparta na synergicznym 
działaniu specjalnych żywic oraz mikrocząstek 
cynku i aluminium zapewnia uzyskanie 
jednorodnej błyszczącej powłoki, aby chronić 
metal przed korozją.
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USUWANIE ODLEWÓW Z FORM

DODATKI DO ZAPRAW

PIELĘGNACJA ŚCIAN I PODŁÓG 

ODKAMIENIACZE

27
28
29
30



detergentes sólidos
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KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJAKOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE      APLIKACJA

0210006 20 litrów
0210007 60 litrów

0210002 20 litrów
0210003 60 litrów

COFRAN PCOFRAN E

Jest to produkt przeznaczony do usuwania 
elementów prefabrykowanych z form oraz do 
demontażu form wylewek na placach budowy.

Jest produktem stworzonym szczególnie do 
usuwania betonu z formy. Posiada dodatki 
antykorozyjne.

detergentes sólidos
usuwanie odlewów z form
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KOD          OPAKOWANIE       PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD            OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD           OPAKOWANIE      PAKOWANIE      APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

0230036       24 kilo

0230103        20 kilo

0230133 10 litrów
0230129 20 litrów 

0230013      24 kilo

0230037 20 litrów

0230077        24 kilo

GELMORT

PLASMOR

RESIPONT

ACELEMORT

HIDROXEL

RETARMORT

Produkt przeznaczony do przyspieszenia 
twardnienia betonu, zwiększa jego odporność 
nawet w bardzo niskich temperaturach. Nie 
posiada w swoim składzie substancji 
powodujących korozję ani żrących. Skraca 
początkowy i końcowy czas twardnienia w każdej 
temperaturze.

Bardzo skuteczny produkt stosowany do betonu i 
zapraw, które są w kontakcie z wilgocią. Użycie 
drastycznie zmniejsza ryzyko ssania kapilarnego.

Plastyfikator zapraw betonowych. Ułatwia pracę 
przy wszelkiego rodzaju zaprawach : tynk, gips 
itp. Sprawia także, że zaprawa staje się odporna 
na zamarzanie oraz w sposób znaczący obniża 
użycie wody potrzebnej do stworzenia zaprawy.

Chroni beton wystawiony na działanie bardzo 
niskich temperatur podczas pierwszych godzin 
po jego wylaniu.  Sprawia, że beton jest bardziej 
odporny na spadki temperatur.
Przyspiesza proces twardnienia i wiązania oraz 
nadrabia powolność procesu w niskich 
temperaturach.

Opóźnia osadzanie i twardnienie betonu, więc 
przedłuża w ten sposób czas pracy wylewki. 
Produkt jest kompatybilny z niemal wszystkimi 
dodatkami, jednakże dobrze jest zrobić przed 
wylaniem kilka testów.

Jest środkiem służącym do łączenia materiałów, 
w szczególności betonu, zapraw, gipsu itp. w 
różnym wieku, działając jako środek łączący, 
polepszając przywieranie do siebie materiałów 
budowlanych.

dodatki do zapraw
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KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA

0230035 5 litrów  4 x 5

0230004 10 litrów
0230005 20 litrów
0230006 50 litrów

0230089 10 litrów
0230090 25 litrów
0230091 50 litrów

0230049 10 litrów

0030136 10 litrów
0030130 25 litrów 

0230145 5 litrów  4 x 5

0230032 10 litrów
0230073 20 litrów
0230066 60 litrów

0230151 10 litrów

SX-500

HIDROREPEL

HIDROREPEL PLUS COL

PROTECTANTIGRAFFITI

HERMETIZADOR HR

SX-600

HIDROREPEL ACUO

LIMPGRAFFITI

Produkt specjalnie opracowany w celu ochrony 
przed olejem, brudem, wodą i wyciekami, które 
mogą wystąpić np: soki, wyrobów 
włókienniczych, itp. A także do ochrony 
materiałów przed czynnikami zewnętrznymi i w 
celu zachowania swojej naturalnej transpiracji 
funkcji pary wodnej.

Zabezpiecza ściany przed penetracją wody 
deszczowej i ułatwia odprowadzanie wody ze 
ścian i elewacji, nie utrudniając jednocześnie 
oddychania.

Solidny uszczelniacz na bezie rozpuszczalnika. 
Wskazana do pielęgnacji podłóg z betonu, 
lastryko lub twardych podłóg.

Jest to hydrofobowy produkt, który impregnuje i 
utrwala. To specjalnie opracowany środek, aby 
chronić przed olejami, brudem, wodą i 
wyciekami, które mogą być produkowane z 
różnego rodzaju białek i lipidów: soków, octu, 
produktów odświeżających itp. 

Hydrofobowy wodny roztwór na bazie żywicy, 
który wnikając w materiał tworzy 
nieprzepuszczalną (wodoodporną) warstwę na 
powierzchni, nie pozostawiając przepuszczalnej 
warstwy , która prowadziła by do zbierania się 
wody, która podczas zamarzania powodowałaby 
pęknięcia.

Produkt przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
porowatych i usuwanie graffiti. Posiada wysoką 
moc rozcieńczenia i usuwa bez uszkodzenia 
powierzchni czyszczonej. Szczególnie wskazane w 
pielęgnacji kamienia naturalnego lub sztucznego, 
a zazwyczaj z każdego rodzaju powierzchni, o 
wysokiej porowatości.

Jest to produkt specjalnie stworzony, aby trudnić 
utrwalanie farb, graffiti itp. Produkt zapobiega 
penetracji farb w miejscach porowatych lub w 
pęknięciach czyszczonych powierzchni. Jego 
zastosowanie sprawia, że łatwiej jest usunąć i 
oczyścić graffiti, farby, plakaty, zanieczyszczenia, 
itp z elewacji budynków, pomników itp.

Produkt do pielęgnacji granitów i marmurów. 
Ukrywa mikro pęknięcia na czyszczonych 
powierzchniach, zapewniając lepszą jakość.

pielęgnacja ścian i podłóg
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KOD OPAKOWANIE   PAKOWANIE     APLIKACJA KOD OPAKOWANIE  PAKOWANIE     APLIKACJA

0220001 10 litrów
0220018 20 litrów

0220008 5 litrów  4 x 5
0220009 10 litrów
0220016 20 litrów

DESCRUST

odkamieniacze

DESCRUST MNF

Jest produktem o charakterze kwasowym, który 
skutecznie usuwa osady wapnia, cementu oraz 
inne rodzaje zanieczyszczeń. W swoim składzie 
zawiera składniki zatrzymujące wilgoć, które 
ułatwiają usuwanie osadów dzięki dużej sile 
penetracji. Posiada silne inhibitory, aby zapobiec 
korozji metali.

Jest produktem o charakterze kwasowym, który 
skutecznie usuwa osady wapnia, cementu oraz 
inne rodzaje zanieczyszczeń. W swoim składzie 
zawiera składniki zatrzymujące wilgoć, które 
ułatwiają usuwanie osadów dzięki dużej sile 
penetracji. Posiada silne inhibitory, aby zapobiec 
korozji metali.  
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dozowniki

              POMPKA DO ROZPYLANIA NIEBIESKA - 0390012 

                    POMPKA DO ROZPYLANIA CZERWONA - 0390014

           MAŁA POMPKA DO ROZPYLANIA - 0390011

          MAŁA POMPKA PIANOTWÓRCZA - 0390017

              DOZOWNIK  5 L - 0390008 

           DOZOWNIK CLOR  5 L - 0390019 

          DOZOWNIK CLOR 10 L - 0390020 
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dozowniki

DOZOWNIK 10 L - 0390009 

 DUŻY DOZOWNIK 20 L - 0390004

DUŻY DOZOWNIK 50 L - 0390001

DOZOWNIK MYDŁA Z WKŁADEM - 0370065 

DUŻY DOZOWNIK MYDŁA 1 L - 0370001

PRZEMYSŁOWY DOZOWNIK MYDŁA 3 L - 0390002
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NAPEŁNIANY DOZOWNIK MYDŁA 2 L - 0390018 

NIEBIESKI KOMPLET DO ROZPYLANIA - 0390006 

CZERWONY KOMPLET DO ROZPYLANIA - 0390010 

DUŻY KOMPLET PIANOTWÓRCZY - 0390016 

MAŁY KOMPLET DO ROZPYLANIA - 0390003 
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