CAR, TRUCK & BUS CLEANING

SLIMME PRODUCTEN VOOR
		SLIMME ONDERNEMERS
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KOETSWERKEN
GOLDEN CAR SHAMPOO
Met TOPWAX, wassen en simoniseren in één beurt !

van kalkhoudend water. Een uitgelezen modern grondstoffen-

Geconcentreerde zachte shampoo voor manuele en borstel- pakket gecombineerd met zijn unieke formulatie waarborgt een
reiniging van alle koetswerken en gelakte oppervlakken. perfecte versterkende glans en heeft bovendien (na enkele
Bevat een WAX additief dat een perfecte glans verzekert wasbeurten) een glansherstellende werking op oude, matte
na het afdrogen met een zachte doek. Dankzij de antikalk en verweerde lakken. Deze synthetische TOPWAX vormt een
toevoegingen wordt een witte neerslag vermeden bij gebruik vuilafstotende en roestwerende toplaag. Zonder siliconen.
Artikel

C. 10054

Verpakking

6 x 2L

TRUCK WASHER NF
Krachtige zeep om met de schuimlans een dik schuimtapijt op het koetswerk te leggen.
De schuimvorming zorgt ervoor dat de zeep zich gedurende
een tijd op de vervuiling kan vasthechten om zodoende
een wekende inwerking te bekomen. Het opgeloste vuil
bind zich aan het schuim. Tijdens het afspoelen wordt
het gebonden vuil gemakkelijk verwijderd. De formule
bevat eveneens een glansversterkend additief zodat na
Artikel

C. 10060

Verpakking

4 x 5L

het reinigen het koetswerk er blinkend uitziet. TRUCK
WASHER NF kan ook gebruikt worden met vernevel
apparatuur of rugsproeier.
Instelling voor schuimlans : 1 à 2 %. Verdunning bij
verneveling : 3 à 8 %. Bij benadering 1 minuut na het
inzepen met water onder druk afspoelen tot alle zeepresten
verwijderd zijn. Na het drogen bekomt met een proper en
blinkend resultaat zonder zeepresten op het glas.

20L

215L

1000L IBC

NANOTECH CT 50
BIOLOGISCH
AFBREEKBARE
HYPERMODERNE
FORMULE MET KRACHTIG REINIGENDE WERKINGONDERHOUD EN BESCHERMING VAN MODERNE
HYDROLAKKEN
Zeer sterk geconcentreerde alkalische exterieurreiniger
voor alle voertuigen. Schuimende werking. Spoelt zeer
gemakkelijk na dankzij de snelle absorptie in water.
Artikel

C. 10117

Verpakking

4 x 5L

Behoudt en versterkt de glans en laat geen residuen
achter. Vrij van silicaten en fosfaten. Geschikt voor gebruik
in automatische carwashes. Met een fris parfum. Bevordert
de hechting van nanomolecullen. Ideaal in combinatie met
POLYMER HARDWAX, voor een diepe hoogglans. Door
de hoge concentratie goedkoop in verbruik.

20L

215L

KOETSWERKEN WAX
POLYMER HARDWAX
3 – IN – 1 TECHNOLOGIE
Zelfdrogend, glansherstellend, lakbeschermend. Polymer
Hard – Wax voorkomt het achterblijven van stofdruppels
en verhindert witte sluier op vensters. Door toevoeging
van hoogwaardige polymeren bekomt men een diepe
langdurige “als nieuw” glans. Uw wagen wordt beschermt
Artikel

C. 10106

Verpakking

40 x 125ML

tegen invloeden van strooizouten, vogelpoep en
UV-stralen. Door de hoge concentratie zeer goedkoop
in verbruik met briljant car-wash effect ! Polymer Hard –
Wax bevat geen minerale oliën en vetten en is voor >90%
biologisch afbreekbaar. Siliconenvrij.

12 x 500ML

6 x 1L

4 x 5L

20L

TOP WAX
TOP–WAX is een super synthetische geconcentreerde
wax en droogmiddel met beschermende werking. De
Ceran technologie (actieve quartz met polymeren) legt een
lakherstellende coating op uw wagen. Een hecht schild
Artikel

C. 10104

Verpakking

4 x 1L

dat vuil en UV stralen blijvend afstoot. Nieuw opliggend
straatvuil spoelt af bij de volgende regenbui. Het parelende
effect blijft behouden en bovendien krijgt uw voertuig een
diepe spiegelende glans

4 x 5L

20L

SUPER POLISH
Voor een diepe en duurzame glans.
parelende hoogglans als eindresultaat. Zowel manueel
Zeer licht verwerkbaar onderhoudsmiddel voor alle als machinaal te gebruiken. Herstelt alle lakken als nieuw.
koetswerken. Reinigt, polijst en beschermt met een
Artikel

C. 10071

Verpakking

20 x 500ML

KOETSWERKEN ZUUR
ALUNET
Aluminium en velgen reinigingsmiddel.
Verwijdert efficiënt de oxidatie en vervuilingen veroorzaakt door remvoeringen van stalen en aluminium
velgen. Uiterst geschikt om aluminium, inox en chroom
oppervlakken proper te wassen. Na het reinigen komt de
Artikel

C. 10064

Verpakking

30K

originele glans terug.
Bij aangepaste verdunning bruikbaar als voorsproeimiddel
bij 2-componenten reiniging. Toepasbaar op glas in
verdunde toestand.

240K

ALU SOFTCLEAN
Zuur reinigingsmiddel voor intensieve en zachte reiniging
van aluminium oppervlakken zoals velgen, tankwagens,
interieur enz…
Artikel

C. 10065

Verpakking

20L

215L

TRUCK FLUO
Krachtig zuur reinigingsmiddel voor oude en zware
industriële vervuilingen.
Ontwikkeld op basis van waterstoffluoride om zware
oxidaties en verouderde vervuilingen van zuurbestendige
oppervlakken te verwijderen. Van bijvoorbeeld oversea
containers en spoorwegmateriaal, industriële machines,
Artikel

C. 10066

Verpakking

26K

zee en binnenwater vaartuigen. Wordt ook succesvol
toegepast als velgenreiniger en voorsproeimiddel bij 2 –
componenten reiniging.
Door zijn sterke zuurhoudende formulatie niet gebruiken
op glas of voorruiten.

240K

CEMIX
Het ideale product voor oplossing van beton en
cementaanslag.
Zuur reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalk,
cement en betonaanslag op alle materialen en transportmiddelen. Bevat corrosie inhibitoren voor de bescherming
van metalen tegen roestvorming. Na het behandelen
van gelakte oppervlakken en koetswerken kan men
Artikel

C. 10070

Verpakking

26K

een nabehandeling geven met een basisch reinigingsmiddel om gekristalliseerde productresten te verwijderen
en eventueel de natuurlijke glanslaag terug te krijgen.
Gebruik bij voorkeur TRUCK WASHER NF.
In een aangepaste verdunning 1% à 5% is CEMIX een
uitstekend product voor het verwijderen van cementsluier
op gechapte tegelvloeren van alle aard.

240K

EXTRA BEHANDELINGEN
INSECT REMOVER
Additief voor het reinigen van insectvervuilingen op op autoruiten, motorkappen, bumpers, sierstukken.
wagenfronten.
Ideaal voor het voorbehandelen van voertuigen voor het
Verwijdert moeiteloos muggen, vliegen en andere insecten wassen in carwash of manuele reiniging.
Artikel

C. 10058

Verpakking

12 x 1L trigger

4 x 5L

20L

WHEEL CLEANER
Krachtige sterk geconcentreerde velgenreiniger. Zonder Maakt vergronde aluminium en staal velgen terug als
zuur! Verwijderd snel remstof en minerale vervuilingen. nieuw!
Artikel

C. 10058

Verpakking

12 x 1L trigger

20L

WIND SCREEN CLEANER
Antivries voor ruitensproeier, voorkomt bevriezing van het zicht, af te lengen met leidingwater, vorstbescherming tot
sprinklersysteem van voertuigen, is meteen een uitste- – 35°C
kende voorruit ontvettende met alcohol voor een helder
Artikel

C. 10057

Verpakking

4 x 5L

25L

215L

VET EN ZWAAR VUIL OPLOSMIDDEL
TRUCK DG
Detergent ontvetter voor chassis en motor.
Lost gemakkelijk vet en olievervuilingen op zoals voorkomend
op motoren,chassis, kraanarmen, hydraulische pistons,
garagevloeren enz… In verdunde toestand bruikbaar op
Artikel

C. 10063

Verpakking

26K

lakwerken, alle alkalibestendige oppervlakken en glas. Heeft
een sterke binding met minerale producten, doch scheid snel
af in de vetvanger en zodoende uitermate geschikt voor de
plaatselijke waterzuivering.

240K

ONTVETTER GP
Een met water emulgerende koudontvetter voor het oplossen toepasbaar op plaatwerk, filters, motoren, remvoeringen,
van minerale oliën, vetten, bitumen, harsen, roest preserve- tunnelblokken, machinekamers en tanks, garagevloeren,
rende producten van machines en onderdelen. Met succes werkplaatsen en showrooms.
Artikel

C. 10075

Verpakking

4 x 5L

25L

125L

REMMENREIN
Remmenreiniger met hoog oplossend vermogen op vet en gelakte en kunststof onderdelen afschermen, de te
olie, niet corrosief, laat geen residu achter, niet geleidend, behandelen delen inspuiten tot de vervuiling verdwenen is
Artikel

C. 10103

Verpakking

4 x 5L

25L

215L

RAADPLEEG ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT!
Motor- & transmissieoliën voor car, truck, bus en grondverzet
Agrotech Lubricants: een compleet gamma voor landbouwmachines
www.agrotechlubricants.com
Nutrastane: NSF H & oliën en smeervetten voro veilig verwerken van voedsel
Hydrauliek oliën
Compressor oliën
Industriële oliën smeerspecialiteiten
Industriële tandwiel olën
Metaalbewerking: snijolie en koelmelk, anticorrosie middelen
Smeervetten voor transport, grondverzet en industrie
Zepen voor voertuigen en machines
Industriële reinigingsmiddelen
Reinigingsmiddelen voor de landbouw en voedingsindustrie
Poetspapier en vodden
Pompen voor brandstof, olie, vet, zeep en oplosmiddelen.

ZIT U MET VRAGEN? INFORMEER VRIJBLIJVEND!

BRUGGESTRAAT 66
8840 STADEN
TEL.: +32 (0)51 70 09 61
FAX: +32 (0)51 70 09 68
GSM: +32 (0)475 65 21 94
info@pypro.be
www.pypro.be

