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Katalóg produktov

Interiér

BP 11000

Popis

Dashboard Cleaning Wipes
Vlhčené utierky určené na jednoduché čistenie palubovky a plastových častí vo vnútri vozidla.

Použitie

Pre dosiahnutie dlhodobého efektu, materiály musia byt vyčistené. Skontrolujte či je materiál farebno stály v bode
kde to nebude viditeľné. BP 11000 umožní vyčistiť plastové povrchy vo vnútri vozidla jednoducho a jemne.

Obsah
35 vlhčených utierok.
		
Detaily
Čistí a stará sa zároveň, s čerstvou vôňou vanilky.

BP 12000

BP 13000

BP 16000

Popis

Cocpit Foam Cleaner
Účinný penový čistič na plastové povrchy vo vnútri vozidla.

Použitie

Nastriekajte penový čistič na handričku a použite na čistenie povrchov.

Obsah

200 ml.

Popis

Cleaning Kit for Ventilation Slits
Špeciálny čistič a ohybný plastový tampón s penovou špičkou, vhodné pre čistenie vetracích štrbín vo vozidle.

Použitie

Nastriekajte čistič na penovú špičku a potom odstráňte nečistoty a prach z vetracích štrbín.

Obsah

Špeciálny tlakový sprej 30 ml, 10 plastových tampónov s penovou špičkou.

Popis

Microfibre Cloth for Cleaning the Vehicle Interior
Na odstránenie nečistôt z interiéru auta. Môže sa použiť samostatne, alebo spolu s BP 12 000.

Obsah

1 mikro vláknová utierka.

Kokpit | Sedadlá

BP 75000

BP 84000

Popis

Navi Cleaning Kit
Odstraňuje prach a nečistoty a zaisťuje, že displej bude jasne čitateľný.

Obsah

5 suchých a 5 mokrých mikro vláknových utierok, 100 x 150 mm, 50 ml tlakového spreju,
5 suchých utierok 100 x 100 mm.

Detaily

Antistatické vlastnosti, bez alkoholu, vhodné pre citlivé povrchy.

Popis

Nano Anti-Mist Kit
Tmel proti zahmlievaniu vhodný pre všetky sklenené a plastové povrchy. Vhodný aj pre motocyklové prilby.

Použitie

Najskôr použite pred čistič (pre-cleaner) a starostlivo odstráňte všetku špinu a mastnotu z povrchu, ktorý chcete ošetriť. Potom 		
odstráňte všetky zvyšky nečistôt s čistou vodou. Potom naneste tmel na čistý a suchý povrch pomocou proti zahmlievacej handričky
a cca po 30 minútach to vyleštite pomocou suchej utierky.

Obsah
Tlakový sprej na pred čistenie 50 ml, 10 nano proti zahmlievacích utierok, 5 suchých utierok, 2 utierky na ruky.
		
Detaily
V závislosti na okolitých podmienkach sa efekt dostaví zhruba po jednom dni, zaručuje sa dlhotrvajúci účinok, následne je špina 		
ľahko odstrániteľná z ošetreného povrchu, šetrné k životnému prostrediu, na následné umývanie stačí čistá voda.

BP 83500

Popis

Nano Textile and Leather Sealant for Car Seats
Nano tmel na kožu a textil.

Použitie

Pre dosiahnutie dlho trvajúceho účinku musí byť materiál čistý. Skontrolujte či je materiál stálofarebný?
Zo vzdialenosti 25 cm nastriekajte extrémne tenkú vrstvu BP3500 na povrch 2-3 krát za sebou pokiaľ je povrch
stále „mokrý“. Nechajte povrch uschnúť. Efekt sa dostaví po 24 hodinách. BP 83500 poskytuje všetkým vláknam
neviditeľnú ochrana proti prachu, olejom, tukom, vode, kvapalinám, ako sú malinovky a všetkým druhom nečistôt.

Obsah

125 ml.

Exteriér | Karoséria

BP 31000

Popis

Windscreen Cleaning Wipes
Vlhčené utierky určené na čistenie čelného skla, spätných zrkadiel, svetiel obe rýchlo a ľahko.
Taktiež možno použiť pre obytné prívesy a motocykle.

Použitie

Použite utierky na odstránenie nečistôt, mastnoty odtlačkov prstov bez stopy.

Obsah
35 vlhkých utierok.
		
Detaily
Jemná a pevná vlna, môže sa použiť ako aj na exteriér tak aj na interiér.

BP 32000

Popis

Foam Cleaner for Windscreens
Penový čistič na efektné čistenie čelného skla a svetiel. Spoľahlivo odstraňuje nečistoty a hmyz.

Použitie

Nasprejujte čistiacu penu na mikro vláknovú utierku a vyčistite povrch.

Obsah
200 ml pena, jemná mikro vláknová utierka 20 x 20 cm.
		
Detaily
Ekonomické dávkovanie: po jednom pretretí ostane povrch čistý a jasný.

BP 20000

Popis

Insect Removing Wipes
Špeciálne čistiace utierky na efektné odstránenie hmyzu z laku, čelného skla, svetiel a ostatných plôch.

Použitie

Použite vlhké utierky BP 20000 na očistenie karosérie, čelného skla a svetiel rýchlo a jemne.
Potom použite suchú utierku na dočistenie.

Obsah
25 mokrých utierok, 25 suchých utierok.
		
Detaily
Čistí a chráni zároveň, šikovný 2-v-1 dávkovač.

BP 85000

Popis

Nano Paint Polish
Leštiť laku, ktorý je nepoškodenom stave (ako nový) a bol dôkladne očistený.

Použitie

Po umytí vozidla naneste BP 85000 s použitím leštiacej utierky, alebo leštičky, jemne a rovnomerne ju rozotrite
po povrchu. Po zaschnutí doleštite leštiacou handričkou.

Obsah
250 ml.
		
Detaily
Odolná a dlhodobá účinnosť, vysoko lesknúci efekt.

Sklo | Lak

BP 85500

Popis

Nano Auto-Body Cleaner and Sealant
Čistiaci prostriedok pre silne zvetrané a zašpinené farby. Vhodný aj pre chrómové diely.

Použitie

Po umytí vozidla naneste BP 85500 s použitím leštiacej utierky, alebo leštičky, jemne a rovnomerne ju rozotrite
po povrchu. Po zaschnutí doleštite leštiacou handričkou.

Obsah
250 ml.
		
Detaily
Odolná a dlhodobá účinnosť, vhodné pre staré laky, čistí a chráni zároveň.

BP 80000

Popis

Nano Windscreen Sealing Wipe
Dlhodobá ochrana čelného skla, spôsobuje to, že dážď, snehové vločky a hmyz odletujú z čelného skla,
takisto sa následne ľahko umýva a v zime sa netvorí námraza.

Použitie

Použite pred čistiacu utierku a starostlivo očistite povrch skla. Následne so suchou utierkou odstráňte zvyškovú
mastnotu. Nakoniec na suché sklo použite aplikačnú utierku na dosiahnutie požadovaného efektu.

Obsah
1 pred čistiaca utierka, 1 aplikačná utierka s nano tmelom, 2 suché utierky, 1 utierka na ruky.
		
Detaily
Zaručuje dlhodobú lepšiu viditeľnosť, podstatne menšie používanie stieračov, efekt trvajúci až do 20 000 km.

BP 81000

Popis

Nano Travelling Windscreen Sealant
Dlhodobá ochrana čelného skla, spôsobuje to, že dážď, snehové vločky a hmyz odletujú z čelného skla, takisto sa
následne ľahko umýva a v zime sa netvorí námraza.

Použitie

Použite pred čistiacu utierku a starostlivo očistite povrch skla. Následne so suchou utierkou odstráňte zvyškovú
mastnotu. Nakoniec nastriekajte nano sprej a následne rovnomerne rozotrite so suchou utierkou.

Obsah
Tlakový sprej s 50 ml pred čistiacim účinkom, 35 ml nano tlakový spej, 2 mokré utierky, 2 utierky na ruky.
		
Detaily
Zaručuje dlhodobú lepšiu viditeľnosť, podstatne menšie používanie stieračov, efekt trvajúci až do 20 000 km.

BP 81125

Popis

Nano Windscreen Sealant
Dlhodobá ochrana čelného skla, spôsobuje to, že dážď, snehové vločky a hmyz odletujú z čelného skla, takisto sa
následne ľahko umýva a v zime sa netvorí námraza.

Použitie

Použite pred čistiacu utierku a starostlivo očistite povrch skla. Následne so suchou utierkou odstráňte zvyškovú
mastnotu. Nakoniec nastriekajte nano sprej a následne rovnomerne rozotrite so suchou utierkou.

Obsah
Tlakový sprej s 125 ml pred čistiacim účinkom, 90 ml nano tlakový spej, 2 mokré utierky, 2 utierky na ruky.
		
Detaily
Zaručuje dlhodobú lepšiu viditeľnosť, podstatne menšie používanie stieračov, efekt trvajúci až do 20 000 km.

Motocykle

BP 82000

Popis

Nano Rim Sealant
Použitie nano tmelu na disky výrazne znižuje zadržiavanie vlhkosti, nečistôt a prachu z brzdových kotúčov
na diskoch. Následné čistenie je jednoduché a ľahké, stačí čistá voda.

Použitie

Použite pred čistiacu utierku a starostlivo očistite povrch disku.Následne so suchou utierkou odstráňte zvyškovú
mastnotu. Nakoniec nastriekajte nano sprej a následne rovnomerne rozotrite so suchou utierkou.

Obsah
Tlakový sprej s 50 ml pred čistiacim účinkom, 35 ml nano tlakový spej, 2 mokré utierky, 2 utierky na ruky.
		
Detaily
Jednoduché odstránenie prachu z brzdových kotúčov, ochrana voči soli, veľmi jednoduché na použitie, efekt
trvajúci až do 20 000 km.

BP 81820

BP 70500

Popis

Nano Windscreen Sealant and Nano Rim Sealant
BP 81125 a 82000 v jednom balení.

Obsah

Tlakový sprej s 50 ml pred čistiacim účinkom, 35 ml nano tlakový spej na čelné sklo, 35 ml nano sprej na disky,
4 mokré utierky, 2 utierky na ruky.

Popis

Alu Repair Kit
Sada na účinné a dlhotrvajúce opravenie škrabancov, rýh a zárezov, ktoré vznikajú napr. pri kontakte s obrubníkom.

Použitie

Dôkladne ošmirgľujte a následne očistite poškodený povrch. Naneste gél na opravu a následne povrch navlhčite
s aktivačným prípravkom. Po zatuhnutí znova jemne ošmirgľujte na hladký povrch. Po následnom očistení naneste
špeciálny lak.

Obsah

Gél na opravu 3g, sprej s aktivačným prípravkom, sprej s lakom 50 ml, šmirgľovací papier, 1 ochranná rukavica,
2 čistiace utierky.
		
Detaily
Pre 1-3 použitia, oprava viditeľných poškodení, neodporúča sa použiť na miesta, kde by bola ohrozená funkcia disku.

Motocykle

BP 20000

Popis

Insect Removing Wipes
Špeciálne čistiace utierky na efektné odstránenie hmyzu z laku, čelného skla a svetiel.

Použitie

Použite vlhké utierky BP 20000 na očistenie karosérie, čelného skla a svetiel rýchlo a jemne. Potom použite suchú
utierku na dočistenie.

Obsah
25 mokrých utierok, 25 suchých utierok.
		
Detaily
Čistí a chráni zároveň, šikovný 2-v-1 dávkovač.

BP 88500

Popis

Nano Motorcycle Sealant
Špeciálne čistiace utierky na efektné odstránenie hmyzu z laku, čelného skla a svetiel.

Použitie

Nano tmel na plastové časti motocykla. Dlhotrvajúci tmel odpudzuje dážď, nečistoty a hmyz z prilieb, lakovaných
dielov ráfikov kolies (výnimkou chrómu). Na povrchu sa vytvorí nepriepustná vrstva a tím je 			
čistenie oveľa jednoduchšie.

Obsah
25 mokrých utierok, 25 suchých utierok.
		
Detaily
Čistí a chráni zároveň, šikovný 2-v-1 dávkovač.

BP 88000

Popis

Nano Sealant for Motorcycle Clothing
Nano tmel na kožu a textil.

Použitie

Pre dosiahnutie dlho trvajúceho účinku musí byť materiál čistý. Skontrolujte či je materiál stálofarebný ?.
Zo vzdialenosti 25 cm nastriekajte extrémne tenkú vrstvu BP3500 na povrch 2-3 krát za sebou pokiaľ je povrch
stále „mokrý“. Nechajte povrch uschnúť. Efekt sa dostaví po 24 hodinách. BP 83500 poskytuje všetkým vláknam
neviditeľnú ochrana proti prachu, olejom, tukom, vode, kvapalinám, ako sú malinovky a všetkým druhom nečistôt.

Obsah

125 ml.

