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Karoseria, plandeki, silniki - mycie aktywna piana, myjnie

NOWOŚĆ
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•
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Tan Car
Car Max
Car Max Eco
Car Max Blue
APC OUT
Super Green SPECJAL GT
Super Green SPECJAL
Mono Truck
Truck Clean
Truck Clean Extra
Max Powder K
Max Powder Z
Max Powder W
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Akcesoria samochodowe
Akcesoria Car Line
• Dysk polerski, brązowy – twardy 180x32 mm...............................................................................................................................................................................47
• Dysk polerski, brązowy – twardy 100x35 mm...............................................................................................................................................................................47

Dyski polerskie - średnie
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Dyski polerskie - miękkie

Akcesoria Car Line

• Dysk polerski, czarny – miękki 180x32 mm..................................................................................................................................................................................48
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• Ręcznik polerski z mikrofibry biały 60x90 cm ...............................................................................................................................................................................49
• Ręcznik polerski z mikrofibry żółty 40x40 cm ...............................................................................................................................................................................49
• Ręcznik polerski z mikrofibry niebieski 40x40 cm ........................................................................................................................................................................49

Czyste rozwiązania
Czyste rozwiązania
• Pojazdy mechaniczne

www.tenzi.eu

Czyste rozwiązania
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Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Tan Car
pH

Car Max
pH

Koncentrat

A-18 14

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Car Max Eco
pH

Koncentrat

A-16 14

Mycie karoserii pojazdów
– aktywna piana

Mycie karoserii pojazdów
– aktywna piana

Pianotwórczy zasadowy preparat do częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Dzięki unikalnej recepturze
charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

Pianotwórczy środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania; charakteryzuje się wysoką skutecznością
działania. Ze względu na swoje właściwości oraz możliwość
stosowania w roztworach o różnym stężeniu zalecany do
częstego mycia karoserii pojazdów mechanicznych,
osobowych, terenowych, busów itp. Zalecany do wszystkich
rodzajów myjni samochodowych jako oprysk wstępny (turbo
oprysk).

• Zastosowanie

Mycie karoserii pojazdów
– aktywna piana
(eokologiczny)

• Zastosowanie

• samochody osobowe, dostawcze, busy, ciężarowe,
plandeki, silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny
budowlane, rolnicze.
• powierzchnie ze stali nierdzewnej i stopów aluminium.
• myjnie samochodowe.

Koncentrat

A-36 14

Ekologiczny preparat do mycia samochodów osobowych
oraz dostawczych. Zalecany do częstego mycia karoserii
pojazdów mechanicznych, osobowych, terenowych, busów
itp.

• Zastosowanie

• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy,
terenowe;
• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy,
terenowe;
• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• Metody użycia

•Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50
z wodą.
•Mycie silników: 1:5 - 1:10 z wodą.
•Lanca do piany i dezynfekcji: zimą 1:1 z wodą,
latem 1:2 z wodą.
•zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanych
i nasłonecznionych miejscach.

• Metody użycia

• Metody użycia

•Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50
z wodą.
•Lanca do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2
z wodą.
•Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/ 10 l).
•zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim
ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

11

Cena netto

A18/005
A18/010
A18/020
A18/200

35,08 zł
71,06 zł
144,31 zł
1 345,18 zł

Cena brutto

43,15 zł
87,41 zł
177,50 zł
1 654,57 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A16/001
A16/005
A16/010
A16/020
A16/200

12,83 zł
48,82 zł
95,26 zł
187,90 zł
1 861,68 zł

Cena brutto

15,78 zł
60,05 zł
117,17 zł
231,12 zł
2 289,87 zł

•Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50
z wodą.
•Lanca do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2
z wodą.
•Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml/ 10 l).
•zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim
ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A36/005
A36/010
A36/020
A36/200

50,33 zł
98,21 zł
193,72 zł
1 919,27 zł

Cena brutto OZ

61,91 zł
120,80 zł
238,27 zł
2 360,70 zł

16
8
12
1
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Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Car Max Blue

APC OUT

Super Green
Specjal GT

pH

Koncentrat

A-13 14

pH
14

P-12

pH

Koncentrat

Gotowy do użycia

Q-20 12

Mycie karoserii pojazdów
– aktywna niebieska piana

Doczyszczanie miejsc trudno
dostępnych – uniwersalny

Mycie karoserii pojazdów
oraz silników

Zasadowy szampon do mycia samochodów osobowych,
dostawczych, busów. Preparat pieniący. Charakteryzuje się
wysoką skutecznością mycia. Zmywa brud eksploatacyjny
typu błoto, kurz, piasek, zanieczyszczenia drogowe.
Zalecany do mycia ręcznego oraz bezdotykowego.

Zasadowy preparat usuwający uporczywe nawarstwione
zanieczyszczenia pochodzenia eksploatacyjnego t.j. błoto
z nadkoli, zabrudzenia drogowe ropopochodne, osad
z klocków hamulcowych. Zalecany do oprysku wstępnego na
dolne partie pojazdów – progi, nadkola, opony, karoseria.
Unikać stosowania na nagrzanych i nasłonecznionych
miejscach.

Aktywna piana. Czyści silniki oraz karoserię w pojazdach
mechanicznych każdego rodzaju, usuwa zanieczyszczenia
ropopochodne. Zalecany do bieżącego mycia.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• samochody osobowe, dostawcze, busy, quady,
motocykle, rowery;
• silniki, powierzchnie lakierowane twardymi
lakierami;
• stal nierdzewna, zabezpieczone stopy aluminiowe.

• karoseria samochodowa poniżej linii klamek;

• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, busy,
terenowe;
• myjnie ręczne;
• myjnie samoobsługowe typu Self Service.

• obręcze;
• felgi każdego rodzaju;
• opony.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia

•Spryskiwacz: zimą 1:20 z wodą, latem 1:50
z wodą.
•Lanca do piany: zimą 1:1 z wodą, latem 1:2
z wodą.
•Mycie ręczne: roztwór 1 % (100 ml/ 10 l).
•zmywać czystą wodą, najlepiej pod wysokim
ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.

•stosować w postaci wodnego roztworu w zależności
od stopnia zabrudzenia powierzchni;
•w rozcieńczeniu 1:5 do 1:10 z wodą ( 100-200 ml/
1 l wody);
•preparat nanosić na myte powierzchnie za pomocą
spryskiwacza ręcznego lub pneumatycznego,
a następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

•nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
•po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.
Uwaga: Nie stosować na nagrzany lakier! Nie
dopuścić do wyschnięcia na karoserii.

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii.

Uwaga: Nie dopuszczać do wyschnięcia na karoserii.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A13/005
A13/010
A13/020
A13/200

www.tenzi.eu

48,82 zł
95,26 zł
187,90 zł
1 861,68 zł

Cena brutto

60,05 zł
117,17 zł
231,12 zł
2 289,87 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q66

9,71 zł

11,94 zł

P12/001
P12/005

21,31 zł
78,75 zł

26,22 zł
96,86 zł

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q-20

Cena netto

Cena brutto

OZ

11,43 zł

14,06 zł

16
8
12
1

12

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Super Green
Specjal
pH

Koncentrat

A-03 14

Mycie karoserii pojazdów
dostawczych – aktywna piana
Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania.
Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, terenowych,
autobusów, pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia, maszyn budowlanych i rolniczych. Myje zarówno
karoserie jak i silniki. Tworzy warstwę ochronną. Wysoka
skuteczność działania. Unikać stosowania środka na nagrzanych i nasłonecznionych powierzchniach.

• Zastosowanie

• samochody dostawcze, busy, ciężarowe, plandeki,
silniki, cysterny, wózki widłowe, maszyny budowlane,
rolnicze;
• myjnie samochodowe;
• powierzchnie ze stali nierdzewnej i stopów
aluminium.
• Metody użycia

Wzmocniona formuła produktu do mycia skrajnie zabrudzonych
powierzchni twardych, odpornych na alkalia. Pieniący, szybko
działający, skuteczny. Możliwość wykorzystania preparatu do
mycia pojazdów, maszyn i urządzeń w przemyśle
motoryzacyjnym ciężkim, a także w rolnictwie. Skuteczny
i wydajny, usuwa smary, oleje i tłuszcze.

•spryskiwacz: zimą od 1: 10 do 1:30 z wodą, latem:
od 1:20 do 1: 40 z wodą;
•mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
•lanca do piany: koncentrat lub 1:3 z wodą;
•zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
•myjnie portalowe, tunelowe, myjnie ręczne:
roztwór 50-100 ml/ 10 l wody;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanych i
nasłonecznionych powierzchniach!
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A03/001
A03/005
A03/010
A03/020
A03/200

14,04 zł
57,68 zł
108,14 zł
213,78 zł
2 121,07 zł

Cena brutto

17,27 zł
70,95 zł
133,01 zł
262,95 zł
2 608,92 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Mono Truck

Truck Clean

Truck Clean
Extra

pH
14

F-06

pH

Koncentrat

Koncentrat

A-07 14

pH
14

A-103

Koncentrat

Mycie każdego rodzaju
karoserii – aktywna piana

Mycie pojazdów ciężarowych,
plandek – aktywna piana

Mycie pojazdów ciężarowych,
plandek – aktywna piana
silny

Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek
metodą bezdotykową lub szczotkową. Zalecany jako
uniwersalny do mycia każdego rodzaju pojazdów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, terenowych, busów,
quadów. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych
i bezdotykowych, do oprysku wstępnego i mycia zasadniczego. Nie stosować na nagrzanych i nasłonecznionych
powierzchniach.

Bardzo silny dwuczęściowy preparat zasadowy o szerokim
zakresie zastosowania. Przeznaczony do mycia skrajnie
zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady.
Możliwość wykorzystania do mycia maszyn i urządzeń
w przemyśle motoryzacyjnym, ciężkim, a także w rolnictwie.
Wysoka skuteczność działania. Silnie pieniący. Zalecany do
mycia ciśnieniowego. Unikać, stosowania na nagrzanych
i nasłonecznionych powierzchniach.

Wzmocniona aktywna piana do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni odpornych na zasady. Szybko i skutecznie usuwa smary, oleje, tłuszcze, sadzę, zanieczyszczenia drogowe, ropopochodne oraz eksploatacyjne.
Zalecany do mycia pojazdów ciężarowych, plandek, maszyn
rolniczych, sprzętu specjalnego przeznaczenia np.
w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym. Nie stosować do
mycia powierzchni mających kontakt z żywnością.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• opony, karoserie, plandeki;
• myjnie portalowe, tunelowe (szczotkowe,
wysokociśnieniowe).

• Metody użycia

• Metody użycia

•stosować w postaci wodnego roztworu w zależności
od stopnia zabrudzenia powierzchni:
•opryskiwacz: okres zimowy – 1:30, okres letni –
1:50;
•mycie silników: 1:20;
•lanca do piany: okres zimowy – 1:4, okres letni –
1:5;
•myjnie ręczne: roztwór 0,5% (50 ml/ 10 l wody);
•zmywać wodą pod ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

F06/001
F06/005
F06/010
F06/020
F06/200

www.tenzi.eu

15,63 zł
62,14 zł
121,57 zł
239,69 zł
2 304,61 zł

Cena brutto

19,23 zł
76,44 zł
149,53 zł
294,82 zł
2 834,67 zł

• Zastosowanie

• pojazdy ciężarowe, plandeki, silniki, cysterny, wózki
widłowe, maszyny budowlane, rolnicze, pojazdy
specjalnego przeznaczenia.

• pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe,
terenowe, busy, quady;

• Metody użycia

•preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać
(wstrząsnąć kilkakrotnie);
•opryskiwacz: zimą 1:50, latem 1:100;
•mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;
•lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres
zimowy: 1:3 z wodą;
•mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/ 10 l
wody);
•zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod
wysokim ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuścić do wysychania na karoserii.

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A07/001
A07/005
A07/010
A07/020
A07/200

• pojazdy ciężarowe (skrzynie, plandeki);
• pojazdy specjalnego przeznaczenia;
• silniki;
• maszyny budowlane, rolnicze, cysterny;
• wagony kolejowe.

15,91 zł
64,03 zł
124,93 zł
247,80 zł
2 457,00 zł

Cena brutto

19,57 zł
78,75 zł
153,66 zł
304,79 zł
3 022,11 zł

•preparat dwufazowy – przed użyciem rozmieszać
(wstrząsnąć kilkakrotnie);
•opryskiwacz: zimą 1:50, latem 1:100;
•mycie silników: rozcieńczenie 1:15 do 1:30 z wodą;
•lanca do piany: okres letni: 1:5 z wodą, okres
zimowy: 1:3 z wodą;
•mycie ręczne: roztwór roboczy: 0,5% (50 ml/ 10 l
wody);
•zmyć powierzchnię czystą wodą najlepiej pod
wysokim ciśnieniem;
•w przypadku bardzo silnych zabrudzeń roztwory
robocze mogą ulec zmianie.
Uwaga: Nie dopuścić do wysychania na karoserii.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A103/001
A103/005
A103/010
A103/020
A103/200

16,96 zł
69,27 zł
135,11 zł
267,24 zł
2 660,99 zł

Cena brutto

20,87 zł
85,20 zł
166,18 zł
328,70 zł
3 273,02 zł

OZ
16
8
12
1

14

Car Line / Na zewnątrz auta
Mycie ciśnieniowe – proszki

Mycie ciśnieniowe – proszki

Max Powder K
A-39

pH
-

Mycie ciśnieniowe – proszki

Max Powder Z Max Powder W

Koncentrat

A-40

pH
-

Koncentrat

A-104

pH
-

Koncentrat

Bieżące mycie samochodów
– mycie ciśnieniowe
(bezzapachowy)

Bieżące mycie samochodów
– mycie ciśnieniowe
(zapach cytrusowy)

Bieżące mycie samochodów
– mycie ciśnieniowe
(zapach wiśniowy)

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm3
do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych
w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do
częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Bezzapachowy.

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm3
do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych
w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do
częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Proszek koloru białego z zielonymi granulkami.
Podczas mycia wytwarza intensywny zapach.

Preparat proszkowy o ciężarze nasypowy rzędu 0,75 g/cm3
do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych i dostawczych
w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Zalecany do
częstego mycia karoserii pojazdów osobowych i dostawczych. Proszek koloru białego z różowymi granulkami.
Podczas mycia wytwarza intensywny wiśniowy zapach.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

Bezdotykowe myjnie proszkowe.

• Metody użycia

25 kg

15

Cena netto
A39/25

Bezdotykowe myjnie proszkowe.

• Metody użycia

354,11 zł

Cena brutto OZ
435,56 zł

• Metody użycia

•wsypać proszek do dozownika;
•ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody
o przepływie 10 l wody / minutę;
•temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub
więcej;
•włącz maszynę, po czym umyj samochód.

•wsypać proszek do dozownika;
•ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody
o przepływie 10 l wody / minutę;
•temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub
więcej;
•włącz maszynę, po czym umyj samochód.

•wsypać proszek do dozownika;
•ustawić dozowanie na 15-20 g/ 10 l wody
o przepływie 10 l wody / minutę;
•temperatura wody powinna wynosić 45 °C lub
więcej;
•włącz maszynę, po czym umyj samochód.

Kod produktu

• Zastosowanie

Bezdotykowe myjnie proszkowe.

1

Kod produktu
25 kg

A40/25

Cena netto

Cena brutto

OZ

363,30 zł

446,86 zł

1

Kod produktu
25 kg

A104/25

Cena netto

Cena brutto

OZ

365,00 zł

448,95 zł

1

www.tenzi.eu

nowoczesna formuła
TENZI WASH & CARE er
powd
15 lat doświadczeń
Dzięki innowacyjnej technologii surfaktantów połączonej z siłą działania mikrogranulek uzyskujemy najwyższy poziom siły
jakości i bezpieczeństwa mycia każdego rodzaju pojazdów.

Super mikrogranulki
Super binarne mikrogranulki zwiększają efektywność i skuteczność działania proszków Tenzi

Nowa Formuła Hybrydowa ZPFT eco +
Innowacyjny skład proszków jest odpowiedzią na rygorystyczne międzynarodowe normy ochrony środowiska
i bezpieczeństwa. Wysoka biodegradowalność oraz niski poziom fosforanów czyni nasz produkt przyjaznym i bezpiecznym
dla pojazdów i środowiska.
er
TENZI WASH & CARE powd
Regularne mycie pojazdów proszkami Tenzi zapewnia długotrwały efekt bez zarysowań, matowienia i pękania lakieru
karoserii.

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Shampo Neutro Shampo Neutro
Nano
pH
9

A-05

Koncentrat

pH
9

NA-05

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Shampo Dry
pH

Koncentrat

Koncentrat

A-43 5,5

Mycie ręczne z nabłyszczaniem
karoserii pojazdów

Mycie ręczne i nabłyszczanie
karoserii samochodowej
– Nano

Szampon z funkcją
nabłyszczania i osuszania

Szampon do ręcznego mycia każdego rodzaju karoserii
samochodowych. Tworzy gęstą pianę, nie zawiera
fosforanów, bardzo wydajny, tworzy na mytej powierzchni
ochronną, lśniącą warstwę, nie pozostawia smug.
Neutralny w roztworze roboczym. Zalecany do mycia
ręcznego (zasadniczego) całości pojazdu.

Szampon do ręcznego mycia karoserii pojazdów samochodowych. Tworzy obfitą, bezpieczną pianę, nie zawiera
fosforanów i agresywnych środków chemicznych. Dzięki
zastosowaniu nano-cząsteczek srebra i tytanu zwiększa
zdolność penetracji wszystkich miejsc niedostępnych dla
narzędzi i urządzeń czyszczących (rysy, nierówności).
Skutecznie ogranicza wpływ czynników atmosferycznych
(temperatura, wilgotność). Wysycha samoczynnie bez
dodatkowego nadmuchu, nie pozostawia smug i zacieków. Ogranicza proces utleniania intensywnych barw
lakieru.

Bardzo wydajny szampon do ręcznego mycia karoserii
samochodowych z funkcją nabłyszczania oraz osuszania
(odpychania wody). Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania, nie zawiera agresywnych substancji
i rozpuszczalników. Posiada przyjemny, orzeźwiający,
leśny zapach. Preparat średnio pieniący. Zalecany do
mycia zasadniczego całości pojazdu.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• karoserie samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych;
• motocykle, rowery, quady;
• mycie ręczne.

• Metody użycia

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

17

Cena netto

A05/001
A05/005
A05/010
A05/020
A05/200

• karoserie samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, motocykle, quady, rowery.

• Metody użycia

•przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować
karoserii!
•roztwór 100 ml/ 10 l wody;
•myć gąbką lub miękką szczotką;
•zmywać bieżącą wodą;
•nie mieszać szamponu z innymi produktami
o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie
efektu mycia i osuszania;
•najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania
wodę demineralizowaną.
Kod produktu

• Zastosowanie

• karoseria samochodów osobowych, dostawczych,
ciężarowych, autobusów.

8,13 zł
28,32 zł
53,41 zł
106,05 zł
990,82 zł

Cena brutto

9,99 zł
34,84 zł
65,69 zł
130,44 zł
1 218,71 zł

• Metody użycia

•przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć;
•spłukać piasek, aby nie zarysował karoserii;
•roztwór 100 ml/ 10 l wody;
•nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
•zmyć bieżącą wodą; pozostawić do wyschnięcia;
•najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania
wodę demineralizowaną.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

NA05/001

17,26 zł

Cena brutto

21,23 zł

•przed użyciem spłukać piasek, aby nie zarysować
karoserii!
·•roztwór 0,5-1% (50-100 ml/ 10 l wody);
•nanosić i myć gąbką lub miękką szczotką;
•spłukać wodą, najlepiej pod ciśnieniem;
•nie mieszać szamponu z innymi produktami
o podobnym zastosowaniu z uwagi na osłabienie
efektu mycia i osuszania;
•najlepsze efekty uzyskuje się stosując do płukania
wodę demineralizowaną.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

A43/001
A43/005
A43/010

17,18 zł
72,98 zł
145,42 zł

21,13 zł
89,76 zł
178,87 zł

A43/200

2 832,31 zł

3 483,74 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, plandeki, silniki
– mycie aktywna piana, myjnie

Karoseria, szampony – mycie ręczne
myjnie szczotkowe

Głębokie oczyszczanie
lakieru

Car Stone

Shampo Aktiv

Clay Glinka

pH
1

A-44

Koncentrat

pH

Koncentrat

A-06 14

F-14

pH
-

Masa plastyczna

Usuwanie nalotów i plam
mineralnych z karoserii

Mycie karoserii pojazdów
w myjniach szczotkowych
(portalowych, tunelowych)

Dekontaminacja – głębokie
oczyszczanie karoserii

Kwaśny preparat do usuwania nalotów mineralnych,
pyłów cementowych oraz plam pochodzenia nieorganicznego z karoserii samochodów, powstających w wyniku
procesów produkcyjnych niektórych zakładów przemysłowych branży chemicznej lub budowlanej. Dodatkowo
doskonale wybłyszcza mytą powierzchnię oraz podkreśla
kontrast lakieru. Zalecany do mycia zasadniczego całości
pojazdu. Zawiera kwas cytrynowy.

Silnie pieniący zasadowy preparat do mycia karoserii
pojazdów samochodowych. Tworzy aktywną pianę, doskonały efekt końcowy. Może być wykorzystany jako środek
pianotwórczy do innych środków zasadowych i neutralnych. Ekonomiczny. Proces mycia – wedlug programu
określonej myjni samochodowej.

Glinka ścierająca do głębokiego oczyszczania lakieru
samochodowego z niewidocznych zanieczyszczeń, które
nie zostały usunięte w procesie tradycyjnego mycia.
Usuwa silne zabrudzenia przylegające do karoserii
samochodowej, takie jak: masy bitumiczne, pył hamulcowy, ptasie odchody, rdzę lotną, pozostałości po twardej
wodzie.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• karoseria samochodowa, plandeki;
• zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego;
• pyły cementowe, wapienne, pozostałości po twardej
wodzie.
• Metody użycia

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

A44/01
A44/05
A44/010

9,53 zł
33,87 zł
63,94 zł

11,73 zł
41,67 zł
78,64 zł

A44/200

1 185,62 zł

1 458,32 zł

www.tenzi.eu

• karoseria samochodowa

• Metody użycia

• Metody użycia

• przed zastosowaniem glinki dokładnie umyć
samochód;
• zwilżyć powierzchnię preparatem Clay Spray,
aby zmniejszyć tarcie;
• dokładnie przeszorować glinką wybraną część
karoserii w celu uzyskania żądanego efektu;
• w razie potrzeby powtórzyć operację.

• 1:200 – 1:500 z wodą (mycie zasadnicze),
20-50 ml/ 10 l wody.

•stosować po wstępnym umyciu i wypłukaniu
pojazdu z piasku i błota;
•roztwór roboczy: 5-10% (50-100 ml/ 1 l wody);
•nanieść roztwór na karoserię za pomocą
spryskiwacza, lancy do piany lub gąbki;
•pozostawić na 1 minutę;
•zmywać ręcznie miękką gąbką;
•płukać wodą pod ciśnieniem;
•dla polepszenia efektu spłukać wodą
demineralizowaną;
•pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć.
Uwaga!
Nie dopuścić do wyschnięcia roztworu na karoserii!
Nie stosować na rozgrzaną blachę karoserii!
Kod produktu

• Zastosowanie

• myjnie portalowe i tunelowe;
• automatyczne myjnie samochodowe z dyszami
wytwarzającymi aktywną pianę;
• myjnie szczotkowe.

Uwaga: Przed użyciem ukształtować masę
plastyczną. Zabrudzenia po użyciu zagnieść do
środka.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

A06/001
A06/005
A06/010

13,18 zł
54,02 zł
104,74 zł

16,22 zł
66,44 zł
128,83 zł

A06/200

2 014,19 zł

2 477,45 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

200 g

F14

Cena netto

Cena brutto

OZ

123,95 zł

152,46 zł

1
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Car Line / Na zewnątrz auta
Głębokie oczyszczanie
lakieru

Karoseria – usuwanie
trudnych zanieczyszczeń

Karoseria – usuwanie
trudnych zanieczyszczeń

Clay Spray

Mosquitos

TG Tar&Glue
Cleaner

pH
6

F-15

pH

Gotowy do użycia

Gotowy do użycia

A-15 14

T-53

pH
-

Gotowy do użycia

Poślizg pod glinkę

Usuwanie śladów po owadach
z karoserii, szyb, grilli
samochodowych

Usuwanie zabrudzeń ze smoły
i kleju z karoserii pojazdów

Produkt typu „mist & wipe” – spryskać i przetrzeć. Dzięki
emulsji silikonowych nadaje poślizg podczas pracy glinką.
Usuwa lekkie zabrudzenia: odciski palców, kurz, zwiększając jednocześnie połysk. Produkt bezpieczny dla
powierzchni chromowanych, tworzyw sztucznych oraz
lakierów.

Preparat przeznaczony do usuwania śladów po owadach
i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z szyb
i karoserii samochodowych. Zalecany do zastosowania ok.
2-5 minut przed opryskiem wstępnym lub myciem zasadniczym.

Produkt do szybkiego usuwania śladów po gumie
z betonu, drewna, powierzchni elastycznych. Rozpuszcza
masy bitumiczne (smoła, asfalt). Likwiduje ślady po
taśmach klejących oraz naklejkach. Usuwa niektóre farby
typu „graffiti”, żywicę naturalną oraz gumę do żucia.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• karoseria samochodowa.

• Metody użycia

• Metody użycia

• oczyszczanie lakieru: spryskać preparatem
czyszczoną powierzchnię, a następnie przetrzeć
ręcznikiem z miękkiego włókna;
• dekontaminacja: spryskać preparatem
powierzchnię bezpośrednio przed glinkowaniem;
• dodatkowo spryskać samą glinkę odpowiednio ją
formując;
• aby nadać powierzchni poślizg opryskiwać na
bieżąco czyszczoną powierzchnię.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l
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• Zastosowanie

• samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle,
quady.

• oryginalnie lakierowane karoserie, felgi, kołpaki,
posadzki twarde.

• Metody użycia

• nanieść na zabrudzoną powierzchnię;
• przystąpić do bieżącego mycia pojazdu lub zmyć
wodą pod wysokim ciśnieniem.

• stosować punktowo;
• preparat nie miesza się z wodą;
• nanieść na powierzchnię, odczekać chwilę;
• zetrzeć szmatką.

Uwaga: Nie stosować w pełnym słońcu. Nie dopuścić
do wyschnięcia preparatu na karoserii!

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

F15/0025s

13,44 zł

16,54 zł

F15/001s

29,33 zł

36,07 zł

6
8
12
1

250 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto OZ

A15/001s

15,06 zł

18,53 zł

A15/010

112,58 zł

138,47 zł

A15/200

2 208,04 zł

2 715,89 zł

6
12
12
1

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

T53/001
T53/005

32,76 zł
130,07 zł

Cena brutto

OZ

40,29 zł
159,99 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – usuwanie
trudnych zanieczyszczeń

Rollex
TopEfekt®
Punkt
T-34

pH
-

Gotowy do użycia

Usuwanie śladów po asfalcie,
żywicy i naklejkach
Preparat na bazie rozpuszczalników naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszczeń z pisaków
nie rozpuszczalnych w wodzie, gumy do żucia, kleju
z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, śladów po
gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektórych farb
typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanów i tapicerki
samochodowej.
Uwaga: rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz miękki
plastik.

• Zastosowanie

• karoserie samochodowe (tylko oryginalne lakiery),
felgi, kołpaki;
• pomieszczenia biurowe, mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;
• wykładziny dywanowe.
• Metody użycia

• produkt nierozpuszczalny w wodzie;
• nanieść preparat na powierzchnię;
• odczekać chwilę;
• przeszorować szczotką lub przetrzeć szmatką
w zależności od rodzaju zanieczyszczenia oraz
powierzchni.
Uwaga! Przed użyciem sprawdzić odporność
czyszczonej powierzchni na preparat. Nie stosować
na powierzchnie gumowe, miękki plastik,
plexiglas.
Kod produktu
250 ml
500 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

C21
Q21
T34/001
T34/005
T34/010

www.tenzi.eu

Cena netto

Cena brutto

OZ

28,93 zł
55,52 zł
105,49 zł
510,67 zł
1011,26 zł

35,58 zł
68,29 zł
129,76 zł
628,13 zł
1243,85 zł

16
8
12
1

nabłyszczanie
i konserwacja pojazdów
na bazie
impregnacji polimerowej

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Car Shine

Rollex GT

Rollex

pH
9

A-33

pH

Gotowy do użycia

Gotowy do użycia

Q-14 5,5

A-12

pH
5

Koncentrat

Pielęgnacja karoserii

Konserwacja karoserii
w pojazdach mechanicznych

Nabłyszczanie i konserwacja
karoserii

Preparat do pielęgnacji wszelkiego typu czystych (po
wymyciu) lakierów samochodowych oraz innych powierzchni błyszczących. Prosty w użyciu, działający
natychmiastowo, efektywny. Dzięki zawartości polimerów
najnowszej generacji wypełnia drobne rysy na lakierze,
wzmacnia kolor, usuwa drobne zabrudzenia, zacieki
i plamy po twardej wodzie, ułatwia odparowywanie.
Zalecany do użycia po myciu zasadniczym. Tworzy
powłokę hydrofilową. Zalecany do salonów oraz komisów
samochodowych.

Impregnat polimerowy do karoserii pojazdów osobowych.
Trwale konserwuje karoserię tworząc powłokę zabezpieczającą przed osiadaniem brudu oraz działaniem promieni ultrafioletowych. Nabłyszcza powierzchnię. Pozostawia powłokę hydrofobową.

Nabłyszczający impregnat polimerowy do karoserii
pojazdów mechanicznych. Przyspiesza proces suszenia;
doskonale zabezpiecza lakiery samochodowe przed
ujemnym działaniem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgotność). Zapewnia efekt odprowadzania wody
z karoserii samochodów. Wysycha samoczynnie, bez
dodatkowego nadmuchu. Tworzy powłokę hydrofobową.
Zalecany do myjni samochodowych z programem
nabłyszczania jako nabłyszczacz i osuszacz.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

•pielęgnacja i nabłyszczanie wszelkiego typu lakierów
samochodowych (zwykłych, metalizowanych, nowych,
starych) oraz innych powierzchni błyszczących
(chromowane, plastikowe, szklane, lakierowane
drewno).
• Metody użycia

• myjnie portalowe i tunelowe, myjnie automatyczne,
myjnie ręczne, myjnie bezdotykowe samoobsługowe
(proszkowe);
• karoserie samochodowe;
• lakiery każdego rodzaju.

• karoserie samochodowe;
• samochody osobowe, motocykle, quady.

• Metody użycia

• Metody użycia

•nanieść za pomocą spryskiwacza na czystą
szmatkę lub wilgotną powierzchnię;
•rozprowadzić na powierzchni i zostawić do
wyschnięcia;
•nie wymaga polerowania;
•połysk ukazuje się natychmiast;
•stosować bez rozcieńczenia.

•stosować zgodnie z programem myjni;
•konserwacja i nabłyszczanie: 1:500 z wodą;
•w przypadku mycia ręcznego nanosić za pomocą
spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego
(20 ml/ 10 l wody);
•spłukać wodą pod ciśnieniem;
•dla uzyskania lepszych efektów stosować wodę
zdemineralizowaną;
•w przypadku użycia do płukania wody tzw.
miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować
karoserię do sucha miękką szmatką.

•nanieść na czystą karoserię ze spryskiwacza;
•spłukać wodą zdemineralizowaną lub
wypolerować do sucha;
•w przypadku użycia do płukania wody tzw.
miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować
karoserię do sucha miękką szmatką.

Uwaga! Nie stosować na nasłonecznionych,
nagrzanych powierzchniach!
Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l
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A33/001s
A33/005

Cena netto

Cena brutto OZ

17,51 zł
53,79 zł

16
8
12
1

21,54 zł
66,16 zł

Kod produktu
500 ml

Q14

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

9,25 zł

11,37 zł

16

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A12/001
A12/005
A12/010
A12/020
A12/200

31,16 zł
143,51 zł
283,62 zł
566,49 zł
5 589,36 zł

Cena brutto

38,33 zł
176,52 zł
348,86 zł
696,78 zł
6 874,92 zł

OZ
6
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Karoseria – konserwacja,
pielęgnacja, nabłyszczanie

Rollex

Rollex Nano

Rollwax

Fresh

pH

Koncentrat

F-45 4,5

NQ-14

pH
5,5

Gotowy do użycia

A-28

pH
5

Koncentrat

Nabłyszczanie i konserwacja
karoserii
(zapach kwiatowy)

Nabłyszczanie i konserwacja
karoserii (Nano)

Nabłyszczanie i konserwacja
karoserii

Nabłyszczający impregnat polimerowy w płynie do
karoserii pojazdów mechanicznych. Przyspiesza proces
suszenia; zabezpiecza lakiery samochodowe przed
ujemnym działaniem czynników atmosferycznych.
Wysycha samoczynnie bez dodatkowego nadmuchu.
Tworzy powłokę hydrofobową. W czasie użycia pozostawia
wokół delikatny kwiatowy zapach. Zalecany do myjni
samochodowych z programem nabłyszczania jako
nabłyszczacz i osuszacz.

Nabłyszczający impregnat polimerowy do konserwacji
karoserii. Dodatek nano-cząsteczek tytanu chroni
powierzchnię lakieru, tworząc niewidoczną warstwę
mineralną. Utworzona w ten sposób powłoka skutecznie
chroni przed wpływem czynników atmosferycznych
(temperatura, wilgotność), przyspiesza proces suszenia,
zapewnia wyśmienity efekt odprowadzenia wody
z karoserii. Spowalnia proces utleniania lakierów barwy
czerwonej i zielonej. Wysycha bez dodatkowego
nadmuchu.

Szybko schnący i łatwy w użyciu wosk do ochrony
i nabłyszczania karoserii samochodowych. Tworzy lśniącą
warstwę ochronną – zabezpiecza powierzchnie przed
działaniem czynników atmosferycznych oraz osadzaniem
brudu drogowego. Wysycha samoczynnie, bez dodatkowego nadmuchu. Zalecany do myjni samochodowych –
płukanie z osuszaniem.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe,
autobusy;
• myjnie portalowe, tunelowe, samoobsługowe,
ręczne.

• Zastosowanie

• konserwacja karoserii pojazdów osobowych,
terenowych, quadów, motocykli;
• myjnie ręczne.

• Metody użycia

• myjnie automatyczne, myjnie ręczne;
• karoserie samochodowe;
• lakiery każdego rodzaju.

• Metody użycia

•konserwacja i osuszanie 1:500 z wodą (20 ml/
10 l wody);
•spłukać wodą;
•dla uzyskanie lepszego efektu stosować wodę
zdemineralizowaną;
•w przypadku użycia do płukania wody tzw.
miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować
karoserię do sucha miękką szmatką.

• Metody użycia

•konserwacja i osuszanie 1:500 z wodą (20 ml/
10 l wody);
•spłukać wodą;
•dla uzyskanie lepszego efektu stosować wodę
zdemineralizowaną;
•w przypadku użycia do płukania wody tzw.
miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować
karoserię do sucha miękką szmatką;
•proces osuszania zgodnie z programem myjni.

•nanosić za pomocą spryskiwacza
pneumatycznego lub ręcznego;
•spłukać wodą zdemineralizowaną i pozostawić
do wyschnięcia;
•w przypadku użycia do płukania wody tzw.
miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować
karoserię do sucha miękką szmatką.
Uwaga: Preparat należy wstrząsnąć przed
użyciem.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

F45/001
F45/005

33,18 zł
154,21 zł

40,81 zł
189,67 zł

F45/200

6 145,15 zł

7 558,53 zł

www.tenzi.eu

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

NQ14/500

14,58 zł

17,94 zł

NQ14/001

20,84 zł

25,64 zł

16
12
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A28/005
A28/010
A28/020
A28/200

101,97 zł
200,54 zł
400,32 zł
3 927,66 zł

Cena brutto

125,42 zł
246,66 zł
492,39 zł
4 831,02 zł

OZ
16
8
12
1
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Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria, szyby, felgi
Karoseria, szyby, felgi
– odtłuszczanie przed zabezpieczeniem – odtłuszczanie przed zabezpieczeniem

IPA Cleaner
F-16

pH
7

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Tenzon 1

Deecleaner

Gotowy do użycia

pH
-

F-17

Gotowy do użycia

pH
8

A-42

Gotowy do użycia

Odłuszczanie lakieru, szyb,
felg

Usuwanie pozostałości
po pastach polerskich

Ochrona lakieru

Środek typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć) do
nadania przejrzystości powierzchni oraz usuwania
delikatnych zanieczyszczeń, takich jak kurz i tłuszcz.
Zalecany do odtłuszczenia powierzchni lakieru przed
zabezpieczaniem.

Środek typu „mist & wipe” (natrysnąć, przetrzeć)
usuwający zanieczyszczenia po pastach polerskich.
Unikalna formuła przygotowuje powierzchnię lakieru do
zabezpieczenia.

Preparat do zabezpieczenia i pielęgnacji lakierów samochodowych. Dzięki zawartości wosku Carnauba oraz
unikalnej formulacji Tenzon chroni lakier przed wilgocią,
korozją, osadzaniem się brudu oraz szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Precyzyjnie wypełnia pory i mikrorysy. Zalecany przed zastosowaniem
Tenzon 3 Prot oraz co 3 miesiące w ramach uzupełnienia
zabezpieczenia. Tworzy powłokę hydrofobową.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

•karoseria samochodowa.

• Zastosowanie

•karoseria samochodowa.

• Metody użycia

•karoserie samochodowe, powierzchnie lakierowane.

• Metody użycia

• Metody użycia

•nanieść preparat za pomocą spryskiwacza na
powierzchnię karoserii;
•następnie lekko przetrzeć przy użyciu ręcznika
z delikatnego włókna;
•pozostawić do wyschnięcia.

•spryskać preparatem całą powierzchnię;
•następnie przetrzeć do sucha szmatką
z delikatnego włókna, stosując lekki nacisk.

•nanieść na umytą, suchą, odtłuszczoną
powierzchnię za pomocą aplikatora równomiernie,
delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami;
•cienko nałożoną warstwę pozostawić na około
1 godz.;
•następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować
karoserię.
Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych,
nagrzanych powierzchniach!

Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l
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Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

F16/0025s

8,72 zł

10,73 zł

F16/001s
F16/005

13,34 zł
52,47 zł

16,40 zł
64,53 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

F17/0025s

19,67 zł

24,20 zł

F17/001s
F17/005

47,96 zł
216,70 zł

58,99 zł
266,54 zł

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

C42

19,55 zł

24,05 zł

A42/001

67,32 zł

82,80 zł

6
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenie specjalistyczne
CARNAUBA – PTFE – CERAMIC

Tenzon 2
Shine

Tenzon 3
Prot

PC-1 Premium
Ceramic Wax

pH
8

A-48

Gotowy do użycia

pH
8

A-49

Gotowy do użycia

pH
8

F-08

Gotowy do użycia

Ochrona lakieru
z dodatkowym nabłyszczaniem

Długotrwałe zabezpieczanie
lakieru

Szybkie zabezpieczenie
lakieru, z połyskiem

Preparat do zabezpieczenia i pielęgnacji lakierów
samochodowych (z wyraźnym efektem wybłyszczenia).
Dzięki zawartości wosku Carnauba oraz unikalnej formulacji Tenzon chroni lakier przed korozją, osadzaniem się
brudu oraz szkodliwym oddziaływaniem czynników
atmosferycznych. Precyzyjnie wypełnia pory i mikrorysy,
zwiększa intensywność barwy. Zalecany przed zastosowaniem Tenzon 3 Prot. Tworzy powłokę hydrofobową.

Preparat do długotrwałego zabezpieczania lakierów
samochodowych na bazie zwiększonej ilości wosku
Carnauba oraz unikalnej formulacji Tenzon. Chroni
karoserię przed niekorzystnym wpływem czynników
atmosferycznych, korozją, solą, nadmiernym osadzaniem
się brudu oraz w znacznym stopniu ogranicza powstawanie rys i ułatwia odprowadzanie wody. Zabezpiecza
karoserię na 6 do 12 miesięcy, w zależności od sposobu
i częstotliwości mycia. Najlepiej stosować po użyciu preparatów Tenzon 1 lub Tenzon 2 Shine. Tworzy twarda
powłokę hydrofobową.

Oparty na unikalnej formulacji wosków i dodatków
uszlachetniających impregnat zabezpieczająco-nabłyszczający. Wypełnia rysy, maskuje delikatne zadrapania
i niedoskonałości lakieru. Nadaje idealny, długotrwały
połysk i wyciąga głębie koloru. Tworzy superhydrofobową
warstwę zabezpieczającą.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

•powierzchnie lakierowane, karoserie samochodowe.

• Metody użycia

• Metody użycia

•preparat stosować ręcznie lub maszynowo;
•nanieść na umytą, suchą i odtłuszczoną
powierzchnię za pomocą aplikatora równomiernie,
delikatnie wcierając w lakier okrężnymi ruchami;
•cienko nałożoną warstwę pozostawić na około 1h.;
•następnie wolnymi, kolistymi ruchami wypolerować
karoserię;
•preparat można nakładać maszynowo.
Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych,
nagrzanych powierzchniach!
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

•karoserie samochodowe, powierzchnie lakierowane.

• Metody użycia

•nanieść dokładnie na umytą, suchą i odtłuszczoną
powierzchnię za pomocą aplikatora;
•w celu utwardzenia warstwy ochronnej, preparat
można zostawić na powierzchni 3 – 10 godzin;
•nie pozostawiać grubej warstwy preparatu na
lakierze!
•następnie wolnymi, kolistymi ruchami
wypolerować karoserię.
Uwaga: Nie stosować na nasłonecznionych,
nagrzanych powierzchniach!

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

C48

28,48 zł

35,03 zł

A48/001

101,51 zł

124,86 zł

6
12
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

•karoserie samochodowe, lakier.

•na czystą, odtłuszczoną powierzchnię nanieść
preparat aplikatorem;
•pokryć równomiernie całą powierzchnię;
•delikatnie wypolerować miękką szmatką stosując
koliste ruchy.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

C49

35,23 zł

43,33 zł

A49/001

128,93 zł

158,58 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

C61

39,61 zł

48,72 zł

F08/001
F08/005

134,30 zł
546,31 zł

165,19 zł
671,96 zł

6
8
12
1
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Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Szkła, szyby – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Q7
Crystal

Q10
Flexi

G2AB
Clear Vision

pH
7

F-49

Gotowy do użycia

pH
8

F-55

Gotowy do użycia

pH
–

F-43

Gotowy do użycia

Kwarcowe zabezpieczenie
lakieru – trwały efekt
hydrofobowy

Kwarcowe zabezpieczenie
lakieru – trwały efekt
hydrofobowy

Kwarcowe zabezpieczenie
powierzchni szklanych – szyby,
lusterka, reflektory, szyberdachy

Niezwykle skuteczny, profesjonalny preparat, który dzięki
nowej, ulepszonej formule zapewnia perfekcyjny wygląd
i zabezpieczenie lakieru. Tworzy superhydrofobową powłokę. Natychmiast odprowadza wodę z karoserii, nie
pozostawiając zacieków. Q7 to gwarancja długotrwałej
oraz wytrzymałej ochrony przed wilgocią, solą, czynnikami atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga
głębie koloru oraz ożywia barwę tworząc efekt lustrzanego odbicia.

Elastyczny profesjonalny preparat na bazie oligomeru
prepolimeru Si14O2, który dzięki nowej, ulepszonej
formule zapewnia perfekcyjny wygląd i zabezpieczenie
lakieru. Twory superhydrfobową powłokę, która dzięki
swojej elastyczności jest bardziej odporna na uszkodzenia. Q10 to gwarancja długotrwałej, wytrzymałej
ochrony przed wilgocią, solą, temperaturą, czynnikami
atmosferycznymi i promieniami UV. Wyciąga głębie koloru i ożywia barwę, tworząc efekt lustrzanego odbicia.

Dwuskładnikowa – niewidzialna – powłoka kwarcowa
skutecznie zabezpieczająca powierzchnie szklane. Tworzy
trwałą powłokę hydrofobową co ułatwia szybkie odprowadzanie wody przy minimalnej pracy wycieraczek.
W dużym stopniu utrudnia osadzanie się zanieczyszczeń
atmosferycznych, drogowych i eksploatacyjnych. Właściwości antyrefleksyjne. Ogranicza powstawanie rys
i uszkodzeń mechanicznych.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

•karoseria samochodowa.
• Metody użycia

50 ml
250 ml

25

Cena netto
F49
F49/0025

•szklane powierzchnie w pojazdach mechanicznych
(szyby, lusterka, reflektory, szyberdachy itp.)

• Metody użycia

•operacje wykonywać w temperaturze powyżej 20°C,
najlepiej w pomieszczeniu;
•na czystą odtłuszczoną powierzchnię karoserii
nanieść preparat za pomocą aplikatora;
•pozostawić na ok. 3-5 min (czas sieciowania) –
pracę wykonujemy odcinkami;
•zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować
szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego
efektu”;
•czynności powtórzyć 3 razy w odstępach
ok. 3 godzin (zalecane 3 warstwy);
•po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego
utwardzania wynosi min. 8 godzin.
Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym
słońcu i na nagrzanej powierzchni.
Kod produktu

• Zastosowanie

•karoseria samochodowa.

156,45 zł
624,00 zł

Cena brutto OZ
192,43 zł
767,52 zł

1

• Metody użycia

•operacje wykonywać w temperaturze powyżej 20°C,
najlepiej w pomieszczeniu;
•na czystą odtłuszczoną powierzchnię karoserii
nanieść preparat za pomocą aplikatora; pozostawić
na ok. 10 min (czas sieciowania) – pracę
wykonywać odcinkami;
 zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować
szmatką z mikrofazy w celu uzyskania „lustrzanego
efektu”;
 czynności powtórzyć 3 razy w odstępach
ok. 3 godzin (zalecane 3 warstwy);
 po nałożeniu ostatniej warstwy czas samoczynnego
utwardzania wynosi min. 8 godzin.
Uwaga: Operacje nie wolno wykonywać w pełnym
słońcu i na nagrzanej powierzchni.
Kod produktu
50 ml
250 ml

F55
F55/0025

•operacje wykonywać w temperaturze powyżej 20°C,
najlepiej w pomieszczeniu;
•połączyć ze sobą oba składniki (do A dodać B)
i dokładnie rozmieszać 3 min. – preparat jest
gotowy do użycia (trwałość 24 godziny);
•na czystą i odtłuszczoną powierzchnię nanosić
preparat aplikatorem (pracę wykonujemy
odcinkami);
•nie czekać! zdjąć nadmiar, przepolerować delikatną
tkaniną najlepiej z mikrofazy;
•czas samoczynnego utwardzania 3-6 godzin.
Uwaga: Nie stosować poniżej 10 °C. Nie nanosić
w pełnym słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

210,00 zł
840,00 zł

258,30 zł
1 033,20 zł

1

10 ml
25ml

Cena netto
F43
F43

82,95 zł
115,50 zł

Cena brutto OZ
102,03 zł
142,07 zł

1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Karoseria – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

R1
pH
7

F-25

Gotowy do użycia

Kwarcowe zabezpieczenie felg
– odporność na temperaturę
Unikalne zabezpieczenie kwarcowe przeznaczone do felg
samochodowych. Jego formuła zapewnia wygładzenie
oraz zabezpieczenie hydrofobowe. Gwarantuje długotrwałą oraz wytrzymałą ochronę przed pyłem z klocków
hamulcowych, wilgocią, korozją, osadzaniem się brudu,
solą i czynnikami atmosferycznymi. Tworzy „dodatkową
warstwę ochronną”, zapewnia wytrzymałość i odporność
na uderzenia kamieni i lekkie zarysowania.

• Zastosowanie

•felgi.
• Metody użycia

•operacje wykonywać w temperaturze powyżej
20°C, najlepiej w pomieszczeniu;
•na czystą odtłuszczoną powierzchnię felgi nanieść
preparat za pomocą aplikatora;
•pozostawić na ok. 7-8 min (czas sieciowania) –
pracę wykonujemy odcinkami;
•zdjąć nadmiar produktu i lekko przepolerować
szmatką z mikrofazy w celu uzyskania
„lustrzanego efektu”;
•czas samoczynnego utwardzania wynosi
ok. 8 godzin.
Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym
słońcu i na nagrzanej powierzchni.
Kod produktu
50 ml

www.tenzi.eu

F25

Cena netto

Cena brutto

OZ

156,45 zł

192,43 zł

1

Car Line / Na zewnątrz auta
Szkła, szyby – zabezpieczenia
QUARTZ CERAMIC

Zabezpieczenie lakieru
QUARTZ CERAMIC

Zabepieczenie plastiku i gumy
QUARTZ CERAMIC

RLS

SLS

PR

pH
7

F-51

Gotowy do użycia

pH
8

F-50

Gotowy do użycia

pH
8

F-54

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie lakieru, szyb
Formulacja monomeru 14Si

Zabezpieczenie lakieru
(powłok ceramiczno-kwarcowych)
Formulacja monomeru 14Si

Zabezpieczenie plastiku
i gumy
Formulacja monomeru 14Si

Innowacyjny środek do odnawiania powłok ceramicznokwarcowych oparty na zaawansowanej technologii
krzemowo ceramicznej. Zapewnia wysoki stopień hydrofobowości oraz ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi. Nadaje efekt super poślizgu. RLS może być
stosowany samoczynnie dla zabezpieczenia lakieru oraz
powierzchni szklanych. Dzięki prostej i szybkiej aplikacji
jest idealny dla wymagających odbiorców, którym zależy
na czasie.

Innowacyjny środek do zabezpieczenia lakieru pokrytego
powłoką ceramiczno-kwarcową, oparty na zaawansowanej technologii krzemowo-ceramicznej. Produkt SLS
posiada w swoim składzie wysokiej jakości komponenty,
które nadają efekt super poślizgu, trwałego zabezpieczenia oraz wysoki stopień hydrofobowości. Wielokrotnie
przedłuża czas eksploatacji powłok ceramiczno-kwarcowych. W sposób pozytywny wpływa na ich jakość i wygląd
zewnętrzny.

Innowacyjny preparat do zabezpieczania powierzchni
z tworzyw sztucznych oraz gumy. Unikalna formuła
oparta na kwarcu tworzy trwałą powłokę hydrofobową.
Chroni przed wilgocią, solą i niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi. Utrudnia osadzanie się brudu. Wyciąga
głębie koloru i ożywia barwę. Zalecany na wyblakłe oraz
wytrawione elementy plastikowe i gumowe.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 szyby boczne, lusterka, reflektory, szyberdachy;
 powłoki ceramiczno-kwarcowe, lakier.

• Zastosowanie

 karoseria samochodowa (powłoki ceramiczno-

•tworzywa sztuczne (plastik), guma.

kwarcowe, lakier).

• Metody użycia

• Metody użycia

•na czystą i odtłuszczoną powierzchnię nanieść
niewielką ilość preparatu spryskiwaczem.
•nie czekać! Przetrzeć i przepolerować powierzchnię
w celu uzyskania połysku oraz odpowiedniej
śliskości.

• Metody użycia

 średnia temperatura otoczenia nie powinna być

mniejsza niż 20°C;
 na utwardzoną powłokę ceramiczno-kwarcową
nanieść preparat za pomocą aplikatora i dokładnie
rozprowadzić po karoserii (pracę wykonujemy
odcinkami);
 nie czekać! delikatnie przepolerować, miękką
tkaniną, najlepiej z mikrofazy;
 czas samoczynnego utwardzania min. 4 godziny.

•operację wykonywać w pokojowej temperaturze
otoczenia;
•na czystą i suchą powierzchnię nanieść preparat za
pomocą aplikatora i dokładnie rozprowadzić po
powierzchni;
•po wyschnięciu można przepolerować miękką
szmatką lub miękką szczotką dla uzyskania
lepszego efektu.

Uwaga: Operacji nie wolno wykonywać w pełnym
słońcu i na nagrzanej powierzchni.

Kod produktu
1 l spray

27

Cena netto
F51/001s

135,45 zł

Cena brutto OZ
166,60 zł

12

Kod produktu
250 ml
1l

F50/0025
F50/001

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

82,95 zł
208,95 zł

102,03 zł
257,01 zł

1
12

250 ml
1l

F54/0025
F54/001

Cena netto

Cena brutto

OZ

40,95 zł
103,95 zł

50,37 zł
127,86 zł

1
12

www.tenzi.eu

INNOWACYJNA
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Car Line / Na zewnątrz auta

Q-13

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

ALUX GT

ALUX

Alux Strong

pH
1

Gotowy do użycia

pH
1

A-09

Koncentrat

A-08

pH
1

Koncentrat

Mycie felg aluminiowych

Doczyszczanie felg
aluminiowych
(silne zanieczyszczenia)

Doczyszczanie elementów
aluminiowych w pojazdach
ciężarowych

Kwaśny preparat do zanieczyszczonych felg aluminiowych. Usuwa bieżące zanieczyszczenia eksploatacyjne,
przebarwienia, osady mineralne. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

Kwaśny preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich,
stali nierdzewnej. Usuwa twarde osady mineralne oraz
nagar z klocków hamulcowych oraz brud atmosferyczny.
Działa błyskawicznie. Zalecany do samochodów osobowych i motocykli.

Kwaśny, silny preparat przeznaczony do okresowego
mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów
z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz
innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. Bardzo
silne działanie myjące i odkamieniające.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• felgi aluminiowe, burty aluminiowe.

• Zastosowanie

• felgi aluminiowe, burty aluminiowe;
• kołpaki;
• chromowane rury wydechowe.

• Metody użycia

• silnie zanieczyszczone elementy (felgi, burty)
aluminiowe w pojazdach ciężarowych.

• Metody użycia

• nanieść preparat spryskiwaczem na
powierzchnię;
• po chwili (30-60 sek.) zmyć wodą pod wysokim
ciśnieniem.

• Metody użycia

• sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub
pneumatycznym;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.

• sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.
UWAGA! Produkt matowi powierzchnie szklane.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi
powierzchnie szklane.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

29

Q13

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

9,84 zł

12,10 zł

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A09/001
A09/005
A09/010
A09/020
A09/200

13,74 zł
37,98 zł
69,27 zł
136,50 zł
1 277,18 zł

Cena brutto

16,91 zł
46,72 zł
85,20 zł
167,90 zł
1 570,93 zł

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ
16
8
12
1

A08/010
A08/020

134,22 zł
265,83 zł

165,09 zł
326,97 zł

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

Felgi, kołpaki

Alux Strong
Extra

En-Jee GT

En-Jee

F-47

pH
1

pH

Koncentrat

pH

Gotowy do użycia

Q-12 14

Koncentrat

A-27 14

Doczyszczanie powierzchni
aluminiowych w pojazdach
ciężarowych z widoczną korozją

Codzienne mycie każdego
rodzaju felg, kołpaków
i ogumienia

Bieżące mycie każdego rodzaju
felg, kołpaków, ogumienia

Kwaśny, bardzo silny preparat do okresowego mycia
silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium
oraz metali lekkich. Zalecany do doczyszczania powierzchni (burty, felgi, zbiorniki) pokrytych grubym
nagarem mineralnym oraz widoczną postępującą
korozją. Myje poprzez wytrawienie. Działa błyskawicznie.
Zawiera kwas fluorowodorowy oraz solny.

Zasadowy preparat do usuwania bieżących zanieczyszczeń z każdego rodzaju felg i kołpaków. Rozpuszcza brud
drogowy.

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń drogowych oraz eksploatacyjnych. Nie zawiera agresywnych
substancji chemicznych mogących uszkodzić lakier.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• bieżące mycie felg, kołpaków, ogumienia.

• elementy aluminiowe (felgi, burty, konstrukcje);
• nagary mineralne;
• osady mineralne;
• kamień wodny, kotłowy.

• Metody użycia

• felgi każdego rodzaju, kołpaki, ogumienie (koła);
• myjnie ręczne, myjnie automatyczne (oprysk felg).

• Metody użycia

• Metody użycia

• nanosić spryskiwaczem ręcznym;
• po chwili zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

• sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
• nanosić spryskiwaczem ręcznym lub
pneumatycznym;
• zmywać wodą pod ciśnieniem.

 sporządzić roztwór od 1:5 do 1:10 z wodą;
 nanosić spryskiwaczem ręcznym lub

pneumatycznym;
 zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA! Produkt niebezpieczny! Matowi
powierzchnie szklane.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

F47/005
F47/010
F47/020

www.tenzi.eu

82,43 zł
142,74 zł
282,48 zł

Cena brutto

101,38 zł
175,57 zł
347,45 zł

Uwaga! Nie dopuścić do wyschnięcia na czyszczonej
powierzchni.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Q12

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,94 zł

13,46 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

A27/001

15,87 zł

19,51 zł

A27/010

130,20 zł

160,15 zł

A27/200

2 495,64 zł

3 069,64 zł

OZ
6
12
12
1

30

Car Line / Na zewnątrz auta

A-101

Felgi, kołpaki

Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne

Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne

Prix

Gumlax GT

Gumlax

pH
7

Gotowy do użycia

pH

pH

Gotowy do użycia

Q-18 10

Koncentrat

A-11 10

Usuwanie zanieczyszczeń
metalicznych z lakieru oraz
felg

Konserwacja elementów
gumowych i plastikowych
na zewnątrz pojazdu

Konserwacja elementów
gumowych i plastikowych
na zewnątrz pojazdu

Preparat o neutralnym pH przeznaczony do usuwania
zanieczyszczeń metalicznych (drobnych cząsteczek metalu)
z powierzchni lakieru samochodowego oraz felg. Usuwa
spieczone pod w pływem temperatury zanieczyszczenia z
pyłu hamulcowego i drogowego. W momencie kontaktu
preparatu z zanieczyszczeniami metalicznymi zachodzi
chemiczna reakcja, podczas której wydziela się czerwona
barwa dająca efekt „krwawiących felg”. Zalecany przy
operacjach autodetailingowych.

Preparat do konserwacji i pielęgnacji elementów gumowych
na zewnątrz pojazdów. Zmiękcza oraz lekko nabłyszcza
konserwowane powierzchnie bez natłuszczania. Zalecany
do okresowego użycia.

Preparat do konserwacji elementów gumowych na
zewnątrz pojazdu. Zabezpiecza opony, zewnętrzne
elementy gumowe przed pękaniem i kruszeniem (zmiękcza
gumę); pozostawia powłokę ochronną. Zalecany do
okresowej konserwacji np. przy wymianie opon.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

opony, uszczelki, listwy, zderzaki, pióra wycieraczek.

 karoseria samochodowa, felgi aluminiowe.

• Metody użycia

 opony, zderzaki, pióra wycieraczek, uszczelki gumowe.

• Metody użycia

 upewnić się, że powierzchnia nie jest gorąca;
 wstrząsnąć preparat i spryskać powierzchnię felg;
 odczekać około 5-6 min., do momentu

• Metody użycia
 sporządzić roztwór od 1:3 do 1:5 z wodą

 nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
 rozprowadzić pędzlem lub szmatką;
 na starych zużytych powierzchniach operację

w zależności od stopnia zużycia elementu;
 nanosić spryskiwaczem lub pędzlem.

powtórzyć dwukrotnie.

wystąpienia efektu „krwawiących felg”;

Uwaga: W temperaturach przekraczających +25 °C
preparat należy nanosić pędzlem.

 następnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

Uwaga: Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na
czyszczonej powierzchni.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

31

A101/001s
A101/005

Cena netto

Cena brutto OZ

35,96 zł
148,84 zł

6
8
12
1

44,23 zł
183,07 zł

Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q18

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

12,94 zł

15,92 zł

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ
6
8
12
1

A11/001
A11/005

37,31 zł
171,66 zł

45,89 zł
211,15 zł

A11/200

6 683,43 zł

8 220,62 zł

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne

Opony, elementy gumowe, plastikowe
– powierzchnie zewnętrzne

Szyby, reflektory, lusterka
– mycie

GUM Extra

Gum Wet

Top Glass

pH
-

A-32

Gotowy do użycia

pH
-

F-18

Gotowy do użycia

pH
9

S-02

Gotowy do użycia

Konserwacja i nabłyszczanie
elementów gumowych

Ochrona opon, elementów
gumowych – efekt nowej
opony

Mycie szyb i lusterek,
reflektorów

Preparat do konserwacji i nabłyszczania powierzchni oraz
wyrobów wykonanych z gumy i tworzyw sztucznych. Doskonale nabłyszcza i odnawia. Długotrwale zabezpiecza przed
plamami, mazami i zaciekami elementy gumowe takie jak
opony, odbojniki, uszczelki itp. Zabezpiecza przed
wnikaniem brudu. Niezwykle wydajny. Chroni gumę przed
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, promieniami UV. Nie wymaga polerowania. Może być stosowany
w temperaturach ujemnych. Zalecany do bieżącego użycia.

Najnowsza technologia zabezpieczania ogumienia. Chroni
powierzchnię gumy przed wysuszaniem, solą, czynnikami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV. Daje efekt „nowej
opony”. Wydłuża jej czas użytkowania ogumienia.

Preparat do mycia powierzchni szklanych. Czyści, nabłyszcza, nie pozostawia smug – gwarantuje doskonałą przejrzystość. Bardzo wydajny. Zalecany do bieżącego mycia.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 opony, odbojniki, uszczelki, inne elementy gumowe

• Zastosowanie

 opony, uszczelki gumowe, odbojniki.

 szyby samochodowe, lusterka, reflektory, szklane

i plastikowe.

szyberdachy;
 powierzchnie szklane;
 powierzchnie z tworzyw sztucznych (reflektory,

szyberdachy).
• Metody użycia

• Metody użycia

 nanieść niewielką ilość preparatu na powierzchnię

– za pomocą spryskiwacza lub aplikatora;
 rozprowadzić równomiernie;
 nie stosować ze spryskiwacza w temperaturze
powyżej +25°C.

• Metody użycia

 nanieść preparat aplikatorem;
 dokładnie rozprowadzić po powierzchni;
 pozostawić do wyschnięcia w celu uzyskania efektu

 stosować bez rozcieńczania;
 nanosić ze spryskiwacza niewielką ilość preparatu

„nowej opony”;
 nie polerować;
 unikać kontaktu preparatu z karoserią pojazdu.

 wytrzeć do sucha i wypolerować czystą szmatką

(1-2 ml/ 1 m2 szyby);
z mikrofazy.

Kod produktu
Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
10 l
20 l
200 l

A32/001
A32/005

36,85 zł
169,37 zł

45,33 zł
208,33 zł

A32/200

6 591,88 zł

8 108,01 zł

www.tenzi.eu

Cena netto

Cena brutto OZ

F18/0025

20,40 zł

25,09 zł

F18/001

51,37 zł

63,19 zł

6
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q03
G03

9,44 zł
10,24 zł

11,61 zł
12,60 zł

S02/001s
S02/005
S02/010
S02/020
S02/200

12,59 zł
43,50 zł
83,93 zł

15,48 zł
53,51 zł
103,23 zł

16
8
12
12

32

Car Line / Na zewnątrz auta
Szyby, reflektory, lusterka – mycie,
zabezpieczanie, niewidzialna wycieraczka

Pasta polerska

Pasta polerska

Top Clear
Nano

Polish 1 500

Polish 2 2500

pH
7

NC-02

Gotowy do użycia

pH
8

F-19

Gotowy do użycia

pH
8

F-20

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie powierzchni
szklanych
Niewidzialna wycieraczka

Usuwanie grubych
i głębokich rys

Usuwanie średniej grubości rys

Doskonała powłoka ochronna do szyb samochodowych.
Preparat zawiera nano-cząsteczki tytanu, dzięki którym
tworzy na powierzchni trwałą warstwę mineralną o własnościach samoczyszczących i hydrofobowych. Ułatwia
odprowadzenie wody i poprawia widoczność w czasie
obfitego deszczu. Zmniejsza zużycie płynu do spryskiwaczy i
części eksploatacyjnych wycieraczek. Zalecany w miesiącach
wiosenno-letnich.

Pasta polerska o wysokiej ścieralności do usuwania
głębokich rys w wierzchnich warstwach powłok lakierowanych. Nadaje się do wszystkich typów lakierów samochodowych. Gwarantuje doskonały efekt w stosunkowo krótkim
czasie. Nie zawiera silikonu. Nie przepala się podczas
intensywnych prac polerskich. Zalecana do wstępnego
polerowania.

Lekkościerna pasta polerska do usuwania średniej grubości
rys i zadrapań. Zalecana do wszystkich typów lakierów
samochodowych. Wielofunkcyjna – posiada właściwości
ścierne i polerujące. Gwarantuje doskonały efekt w krótkim
czasie. Nie zawiera silikonu. Eliminuje drobne ślady po
zadrapaniach i rysach.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 szyby samochodowe, szkło okienne.

• Zastosowanie

 karoseria samochodowa – lakier.

 karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia

 każdorazowo przed zastosowaniem preparat

należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć);
 na mytą i odtłuszczoną szybę nanieść niewielką

ilość preparatu i równomiernie rozprowadzić
szmatką z mikrofazy;
 po wyschnięciu (ok. 10 min.) wypolerować miękką
szmatką najlepiej z mikrofazy.
Uwaga: Nie stosować preparatu w nasłonecznionych
miejscach oraz na intensywnie nagrzanej
powierzchni.
Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

33

• Metody użycia

 na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość

• Metody użycia

Cena netto

Cena brutto OZ

NC02/005

33,42 zł

41,11 zł

NC02/001s

44,66 zł

54,93 zł

16
8
12
1

 na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość

preparatu;
 dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo
przy niskich obrotach maszyny;
 polerować polerką lub szlifierką kątową przy
wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio
dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz
agresywności;
 pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny
wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za
pomocą odpowiedniego miernika.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

preparatu;
 dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo

przy niskich obrotach maszyny;
 polerować polerką lub szlifierką kątową przy

wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio
dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz
agresywności;
 pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny
wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za
pomocą odpowiedniego miernika.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

F19/0025

36,74 zł

45,19 zł

F19/001

101,52 zł

124,88 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto OZ

F20/0025

34,93 zł

42,97 zł

F20/001

106,51 zł

131,01 zł

6
12
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Na zewnątrz auta
Pasta polerska

PASTY POLERSKIE
Nowe formulacje PAST
POLERSKICH. Wykonane
z najlepszych komponentów
SUPER EFEKT W KRÓTKIM
CZASIE

Polish 3 4000
pH
8

F-29

Gotowy do użycia

Usuwanie hologramów,
zarysowań i mikrorys
Wykończeniowa super lekkościerna pasta polerska. Eliminuje mikrorysy, hologramy i gwarantuje głęboki lustrzany
efekt w bardzo krótkim czasie. Nie zawiera silikonu. Jest
łatwa do wyczyszczenia – mała ilość pyłu przy pracy.
Zalecana do wszystkich typów lakieru.

• Zastosowanie
 karoseria samochodowa – lakier.

• Metody użycia
 na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość

preparatu;
 dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo

przy niskich obrotach maszyny;
 polerować polerką lub szlifierką kątową przy

wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio
dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz
agresywności;
 pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny
wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za
pomocą odpowiedniego miernika.
Kod produktu
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

F29/0025

46,04 zł

56,63 zł

F29/001

112,54 zł

138,42 zł

6
8
12
1
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Car Line / Wewnątrz auta
Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa
sztuczne – powierzchnia wewnętrzne sztuczne – powierzchnia wewnętrzne

Pasta polerska

Multi Step
Polish
pH
8

F-22

APC IN GT
pH

Gotowy do użycia

APC IN
pH

Gotowy do użycia

B-10 11

Koncentrat

B-09 13

Polerowanie karoserii,
wielofunkcyjna pasta polerska

Gruntowne czyszczenie (skóry,
plastik, tekstylia, drewno)

Gruntowne czyszczenie ( skóry,
plastik, tekstylia, drewno)

Unikalna NANO formuła sprawia, że emulsja polerska
nadaje się zarówno do usuwania grubych, głębokich rys,
odbarwień w warstwie lakieru, zadrapań po papierze
ściernym jak i śladów np. po kwaśnym deszczu. Podczas
pracy zmniejsza się agresywność ziarna ściernego. Emulsja
przeistacza się z mocno ściernej w wykończeniową co daje
doskonały efekt końcowy – świeży, klarowny kolor lakieru.

Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego. Zalecany do czyszczenia powierzchni
skórzanych (skóry licowe lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych
oraz laminatów. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

Uniwersalny preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych powierzchni oraz elementów wyposażenia wnętrz.
Likwiduje stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia
organicznego. Zalecany do czyszczenia powierzchni
skórzanych (skóry licowe lakierowane), tekstylnych o trwałych barwach, tworzyw sztucznych, powierzchni drewnianych
oraz laminatów.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 karoseria samochodowa – lakier.






• Metody użycia

preparatu;
 dokładnie rozprowadzić ręcznie lub maszynowo
przy niskich obrotach maszyny;
 polerować polerką lub szlifierką kątową przy
wysokich obrotach maszyny stosując odpowiednio
dobrane dyski polerskie o różnej twardości oraz
agresywności;
 pracę wykonywać do uzyskania pożądanego efektu.
Uwaga: Przed rozpoczęciem prac dokonać oceny
wizualnej rodzaju, jakości oraz grubości lakieru za
pomocą odpowiedniego miernika.
250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

35






skóra licowa lakierowana;
materiały tekstylne;
tworzywa sztuczne;
laminaty, powierzchnie drewniane.

Cena netto

Cena brutto OZ

F22/0025

48,30 zł

59,41 zł

F22/001

153,30 zł

188,56 zł

6
8
12
1

 nanieść delikatnie roztwór spryskiwaczem;
 dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni;
 odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować

miękką szczotką lub gąbką. a następnie zebrać
brud;
 w razie potrzeby odessać odkurzaczem suchomokro;
 powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć
szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.

Kod produktu
250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

skóra licowa lakierowana;
materiały tekstylne;
tworzywa sztuczne;
laminaty, powierzchnie drewniane.

• Metody użycia

• Metody użycia

 na powierzchnię lakieru nanieść niewielką ilość

Kod produktu

• Zastosowanie

 sporządzić odpowiedni roztwór roboczy;
 nanieść delikatnie pianę spryskiwaczem;
 dokładnie rozprowadzić po całej powierzchni;
 odczekać około 15-20 sek., po czym przeszorować

miękką szczotką (tekstylia i skóry – szczotka
z końskiego włosia, plastiki – szczotka z tworzywa
sztucznego, laminaty – mikrowłókno) lub gąbką,
a następnie zebrać brud;
 w razie potrzeby odessać odkurzaczem suchomokro;
 powierzchnie wypłukać lub kilkakrotnie przetrzeć
szmatką płukaną w czystej bieżącej wodzie.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q58

9,71 zł

11,94 zł

B10/001s
B10/005

17,60 zł
72,34 zł

21,65 zł
88,98 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q67

12,08 zł

14,85 zł

B09/001
B09/005

19,57 zł
78,75 zł

24,07 zł
96,86 zł

6
8
12
1
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Car Line / Wewnątrz auta
Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa
sztuczne – powierzchnia wewnętrzne

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa
sztuczne – powierzchnia wewnętrzne

Kokpit, elementy plastikowe, tworzywa
sztuczne – powierzchnia wewnętrzne

SilKOK GT

TopEfekt®
KOK GT

TopEfekt®
KOK NANO

pH
8

A-37

Gotowy do użycia

pH
7

A-26

Gotowy do użycia

pH
7

NA-26

Gotowy do użycia

Pielęgnacja elementów
z tworzyw sztucznych
wewnątrz pojazdu (półpołysk)

Pielęgnacja kokpitów
i elementów z tworzyw
sztucznych (mat)

Pielęgnacja elementów
z tworzyw sztucznych (Nano)

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów
oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz
pojazdów. Tworzy na powierzchni lekko błyszczącą warstwę
ochronną. Usuwa zabrudzenia, odświeża. Pozostawia
przyjemny zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów.
Zalecany do bieżącej pielęgnacji i odświeżania.

Antyrefleksyjny preparat myjąco-pielęgnacyjny do kokpitów
oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz
pojazdów. Tworzy na powierzchni matową powłokę ochronną. Usuwa zabrudzenia; odświeża. Pozostawia przyjemny
zapach. Nie pozostawia tłustych nalotów.

Antyrefleksyjny i antystatyczny preparat myjąco-pielęgnujący na bazie nano-cząsteczek srebra do kokpitów i innych
powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa bieżące zabrudzenia, odświeża. Zabezpiecza powierzchnie przed
działaniem promieni UV – chroni przed blaknięciem. Nie
pozostawia tłustych osadów.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 kokpity;
 elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

• Zastosowanie
 kokpity;
 elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

 kokpity;
 elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów.

• Metody użycia

• Metody użycia

• Metody użycia
 nanosić za pomocą spryskiwacza;
 wytrzeć i wypolerować miękką szmatką, najlepiej

 natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką,

 natrysnąć i wytrzeć do sucha miękką szmatką,

najlepiej z mikrofazy.

najlepiej z mikrofazy.

z mikrofazy.
Uwaga: Każdorazowo przed zastosowaniem roztwór
należy energicznie wymieszać (wstrząsnąć).

Kod produktu
500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q16

12,74 zł

15,67 zł

A37/001s
A37/005

24,54 zł
106,66 zł

30,18 zł
131,19 zł

16
8
12
1

A37/200

www.tenzi.eu

4 206,90 zł

5 174,49 zł

Kod produktu
500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q15

9,64 zł

11,85 zł

A26/001s

16,65 zł

20,49 zł

16
12
12
1

A26/010

111,96 zł

137,71 zł

A26/200

2 118,99 zł

2 606,36 zł

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

NA26/500

15,48 zł

19,04 zł

NA26/001s

24,41 zł

30,03 zł

16
8
12
1
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Car Line / Wewnątrz auta
Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Leder Clean GT

Leder Clean

Leder Care GT

pH
11

F-11

Gotowy do użycia

pH
13

F-10

Koncentrat

pH
8

F-12

Gotowy do użycia

Czyszczenie wyrobów ze skór
licowych lakierowanych

Doczyszczanie wyrobów ze skór
licowych lakierowanych

Bieżąca pielęgnacja
i odświeżanie

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla
czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces
ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu
trwały, świeży zapach.

Preparat czyszcząco-myjący do silnie zabrudzonych
powierzchni skórzanych. Usuwa stare oraz bieżące zanieczyszczenia pochodzenia organicznego. Bezpieczny dla
czyszczonej skóry. W dużym stopniu ogranicza proces
ponownego zabrudzenia oraz pozostawia w otoczeniu
trwały, świeży zapach.

Preparat przeznaczony do bieżącej pielęgnacji i odświeżania skóry naturalnej oraz sztucznej. Dzięki zawartości
substancji nawilżających zapobiega przesuszeniu i pękaniu.
W naturalny sposób ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz
uodparnia przed działaniem czynników zewnętrznych typu
promienie UV, wilgoć, temperatura przedłużając tym
samym okres użytkowania. Zalecany do skór lakierowanych
o trwałej barwie.

• Zastosowanie






• Zastosowanie






skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

 spryskać powierzchnię szczotki (z naturalnego

końskiego włosia);
 odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie
przeszorować powierzchnię skóry;
 przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną
w czystej bieżącej wodzie.
Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych.
W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu
lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.
Kod produktu
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• Metody użycia

• Metody użycia

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia

 sporządzić roztwór roboczy 10% (100 ml/1 l wody);
 nanieść na powierzchnię szczotki (z naturalnego

 nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić na całej

końskiego włosia);
 odczekać około 15-20 sek., po czym delikatnie
przeszorować;
 przetrzeć szmatką z delikatnego włókna, płukaną
w czystej bieżącej wodzie (w zależności od potrzeb).
Uwaga: Nie stosować do skór olejowanych.
W przypadku przebarwionych powierzchni z zamszu
lub nubuku efekt czyszczenia może być niesatysfakcjonujący.

 pozostawić do wyschnięcia;
 w celu uzyskania lepszego efektu proces powtórzyć

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q53

11,94 zł

14,69 zł

F11/001s
F11/005
F11/010

16,13 zł
39,13 zł
76,91 zł

19,84 zł
18,14 zł
94,60 zł

16
12
12
1

F11/200

1 304,16 zł

1 604,11 zł

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

F10/001
F10/005
F10/010

20,41 zł
72,63 zł
140,57 zł

25,10 zł
89,34 zł
172,90 zł

F10/200

2 373,60 zł

2 919,53 zł

powierzchni skóry;

dwukrotnie;
 można stosować po praniu lub czyszczeniu

chemicznym.
Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie
stosować do skór olejowanych.

OZ

Kod produktu

6
8
12
1

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q54

22,67 zł

27,88 zł

F12/001s
F12/005
F12/010

36,34 zł
125,66 zł
240,58 zł

44,70 zł
154,57 zł
295,91 zł

16
12
12
1

F12/200

4 015,49 zł

4 939,05 zł

www.tenzi.eu

Car Line / Wewnątrz auta
Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Leder Cream GT Leder Shine GT
pH
8

F-13

Gotowy do użycia

pH
8

F-07

Gotowy do użycia

Skóry i skóropodobne (skóry naturalne i sztuczne)
– czyszczenie, pielęgnacja zabezpieczanie

Leder Prot GT
pH
-

F-08

Gotowy do użycia

Zabezpieczenie i impregnacja
– efekt naturalnej nowej skóry

Pielęgnacja skór błyszczących

Impregnacja hydrofobowa,
zabezpieczenie przed wilgocią

Preparat w kremie. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu.
Ożywia barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed
działaniem czynników zewnętrznych (promienie UV, wilgoć,
temperatura). Zabezpiecza przed przenikaniem brudu do
wewnątrz.

Preparat przeznaczony do odświeżania i pielęgnacji skóry
naturalnej i sztucznej. Zapobiega przesuszeniu i pękaniu,
a także lekko ją nabłyszcza. W naturalny sposób ożywia
barwę skóry, uelastycznia oraz uodparnia przed działaniem
czynników zewnętrznych typu promienie UV, wilgoć,
temperatura przedłużając tym samym okres użytkowania.

Preparat do impregnacji skór licowych oraz zamszu i nubuku. Powierzchnia nasączona impregnatem wykazuje
silne właściwości hydrofobowe, dzięki którym woda nie
wnika w strukturę materiału, a spływa w postaci kropli.
Jednocześnie struktura powierzchni nie zostaje zamknięta,
dzięki czemu skóra oddycha. Dodatkowo zastosowanie
impregnatu ogranicza wpływ warunków atmosferycznych
i promieni słonecznych, zabezpieczając powierzchnię przed
blaknięciem.

• Zastosowanie






• Zastosowanie






skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

• Metody użycia








• Metody użycia

 nanieść szmatką lub gąbką i rozprowadzić po całej

powierzchni skóry;
 pozostawić do wyschnięcia;
 w razie potrzeby operację powtórzyć dwukrotnie;
 można stosować po praniu lub czyszczeniu
chemicznym.
Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie
stosować do skór olejowanych.

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne.

szmatką z mikrofazy);
 pozostawić do wyschnięcia;
 w celu uzyskania lepszego efektu przy bardzo
zniszczonych skórach operację powtórzyć
dwukrotnie;
 można stosować po praniu lub czyszczeniu
chemicznym.
Uwaga! Nie stosować do nubuku i zamszu. Nie
stosować do skór olejowanych.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

41,24 zł

50,73 zł

F13/001
F13/005

75,76 zł
335,04 zł

93,18 zł
412,09 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 nanieść za pomocą spryskiwacza lub szmatki;
 dokładnie przetrzeć powierzchnię skóry (najlepiej

Q55

skóry licowe lakierowane (naturalne i sztuczne);
skórzana tapicerka samochodowa;
meble pokryte skórą (tapicerowane);
skórzane siedzenia, fotele, kanapy;
obuwie, torby, odzież, wyroby artystyczne;
zamsz i nubuk.

 dokładnie umytą, odtłuszczoną i suchą

powierzchnię pokryć równomiernie rosą ze
spryskiwacza, pozostawić do wyschnięcia.
Uwaga! Preparatu nie należy nanosić w zamkniętym
pomieszczeniu bez wentylacji.
Uwaga! Nie stosować do skór olejowanych.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q56

24,63 zł

30,30 zł

F07/001s
F07/005

39,74 zł
164,20 zł

48,88 zł
201,97 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
1 l spray
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

Q32

51,35 zł

63,16 zł

F09/001s

97,28 zł

119,65 zł

16
8
12
12
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Car Line / Wewnątrz auta
Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Texwash GT

Texwash

Proszek
do prania EX

pH
7

Q-17

Gotowy do użycia

pH
7

A-10

Koncentrat

pH
-

D-05

Proszek – koncentrat

Pranie siedzeń, dywanów,
tapicerek (tekstyliów)

Pranie siedzeń, dywanów,
tapicerek (tekstyliów)

Pranie tekstyliów
z odplamianiem

Pierze i odświeża powierzchnie tekstylne każdego rodzaju.
Zalecany do siedzeń oraz dywaników samochodowych.

Preparat do prania powierzchni tekstylnych metodą
ekstrakcyjną lub ręcznie – szczotką, gąbką. Posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające. Ożywia kolory. Zalecany
do bieżącego utrzymania czystości oraz odświeżania
każdego rodzaju powierzchni tekstylnych.

Skuteczny, bezzapachowy proszek do prania tapicerek,
podsufitek, wykładzin i dywanów za pomocą odkurzaczy
piorących. Usuwa plamy i zanieczyszczenia organiczne nie
powodując uszkodzeń materiału. Zawarte w proszku
ekstrakty głęboko wnikają w strukturę włókna i skutecznie
usuwają brud i jednocześnie odplamiają.

• Zastosowanie

• Zastosowanie
 siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa.

 siedzenia, dywaniki, tapicerka samochodowa;
 powierzchnie tekstylne.

 nanieść na powierzchnię ze spryskiwacza;
 w razie potrzeby przeszorować powierzchnię

miękką szczotką;
 odessać brud odkurzaczem piorącym;
 następnie dokładnie wypłukać bieżącą wodą
i osuszyć.

Kod produktu

39

 tapicerki, dywany, wykładziny, podsufitki;
 powierzchnie tekstylne każdego rodzaju.

• Metody użycia

• Metody użycia

500 ml
1l
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

• Zastosowanie

Q17

• Metody użycia

 pranie (szczotką lub odkurzaczem do prania): 50-

 sporządzić roztwór (10 g/1 l wody ciepłej o temp.

500 ml / 10 l wody;
 odplamianie: od 1:3 do 1:5 z wodą;
 wypłukać wodą (najlepiej odkurzaczem piorącym);
 w przypadku silnych zabrudzeń czynność powtórzyć.

 dokładnie rozmieszać preparat w wodzie;
 tapicerki, dywany, wykładziny: nanieść na

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

10,74 zł

13,21 zł

16
12
12
1

500 ml
750
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

A10/001
A10/005
A10/010

17,17 zł
70,95 zł
137,79 zł

21,11 zł
87,27 zł
169,48 zł

A10/200

2 655,06 zł

3 265,73 zł

min. 40 °C);

powierzchnię, lekko przeszorować miękką szczotką;
odessać brud i przepłukać wodą odkurzaczem
piorącym;
 podsufitki: nanieść roztwór namoczoną w roztworze
gąbką; po chwili przeszorować, przetrzeć
powierzchnię; odessać brud i przepłukać delikatnie
wodą odkurzaczem piorącym.
Uwaga: Przed użyciem sprawdzić trwałość kolorów.

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 g
3 kg
5 kg
10 kg
25 kg

D05/0005
D05/003
D05/005
D05/010
D05/025w

Cena netto

Cena brutto

OZ

9,05 zł
51,69 zł
77,39 zł
151,77 zł
350,25 zł

11,13 zł
63,58 zł
95,20 zł
186,68 zł
430,81 zł

15
1
1
1
1

www.tenzi.eu

Car Line / Wewnątrz auta
Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

Tekstylia – tapicerki, siedzenia, dywaniki
– czyszczenie, odplamianie, zabezpieczanie

UNI Clean

TopEfekt® STR

Cabrio Prot

pH

Gotowy do użycia

U-01 13

pH
13

I-01

Koncentrat

pH
-

F-28

Gotowy do użycia

Odplamiacz uniwersalny

Doczyszczanie, odplamianie

Impregnacja hydrofobowa,
zabezpieczenie przed wilgocią

Wielofunkcyjny preparat do odtłuszczania powierzchni
i przedmiotów. Zmywa tłuste zabrudzenia pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do
mycia powierzchni kuchennych, odzieży, części samochodowych, urządzeń w garażu, ogrodzie, w miejscu pracy
i relaksu. Atest PZH HŻ/00585/01/2011. Zalecany jako
odplamiacz uniwersalny do plam pochodzenia organicznego.

Niskopieniący alkaliczny preparat przeznaczony do mycia
maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych
posadzek przemysłowych, odpornych na zasady. Rozpuszcza
zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego.
Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych
z wykładzin tekstylnych. Zalecany do silnie zabrudzonych
dywanów oraz siedzeń w samochodach ciężarowych.

Preparat do impregnacji dachów brezentowych (tekstylnych) w kabrioletach. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, wilgocią, wnikaniem brudu w strukturę, solą
i czynnikami atmosferycznymi. Ożywia barwę, tworzy
warstwę ochronną, ułatwiającą odprowadzanie wody.
Zaimpregnowana powierzchnia silnie odpycha wodę,
powodując, że nie wsiąka ona, lecz spływa w postaci
kropelek wody.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 powierzchnie w przemyśle spożywczym i w kuchniach

 powierzchnie tekstylne o trwałych barwach, żaluzje

przemysłowych;
 urządzenia kuchenne;
 wykładziny i powierzchnie tekstylne; motocykle,
samochody;
 posadzki twarde.

pionowe, dywaniki, fotele w ciężarówkach;
 jako dodatek do preparatów Textil, Texwash, Textil-EX;
 powierzchnie przemysłowe (hale produkcyjne, strefy
rozładunku, warsztaty);
 powierzchnie żywiczne, posadzki elastyczne,
gumoleum, linoleum, PCV.
• Metody użycia

• Metody użycia
 produkt gotowy do użycia;
 nanieść na zabrudzoną powierzchnię, przeszorować

lub przetrzeć, a następnie spłukać wodą;
 w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na kilka
minut po czym przetrzeć mytą powierzchnię.
UWAGA! Preparatu nie należy stosować do tworzyw
i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego
transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny
prysznicowej) oraz drewna. Najlepiej przed użyciem
wykonać próbę w miejscu niewidocznym.
W przypadku powierzchni kuchennych po czyszczeniu
dokładnie spłukać czystą bieżącą wodą pitną.
Kod produktu
750 ml spray
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

 czysty i suchy dach brezentowy kabrioletu pokryć

siedzenia, tapicerka):
 na plamy – punktowo bez rozcieńczenia ok. 3 min.
przed praniem;
 jako dodatek do środków piorących 5 ml/ 1 l wody;
 silne zabrudzenia; 20-50 ml/ 1 l wody;
 nanieść roztwór spryskiwaczem, przeszorować lekko
szczotką;
 odessać brud i wypłukać czystą wodą odkurzaczem
piorącym.
Uwaga: W przypadku materiałów delikatnych
o nietrwałych barwach należy wykonać próbę!

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16,96 zł

20,86 zł

U01/001s
U01/005
U01/010

21,65 zł
98,51 zł
161,40 zł

26,63 zł
121,17 zł
198,52 zł

8
8
12
1

U01/200

2 621,29 zł

3 224,19 zł

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 w przypadku powierzchni tekstylnych (dywaniki,

U01/0007

Cena netto

I01/001
I01/005
I01/010
I01/020
I01/200

 dachy cabrio (tekstylne);
 brezent;
 tekstylia.

15,29 zł
58,68 zł
114,20 zł
224,60 zł
2 222,32 zł

Cena brutto

18,81 zł
72,18 zł
140,47 zł
276,26 zł
2 733,45 zł

równomiernie za pomocą spryskiwacza i pozostawić
do wyschnięcia.
Uwaga! Zaleca się przed zastosowaniem sprawdzić
trwałość kolorów tkaniny.

OZ

Kod produktu

8
8
12
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

Cena brutto

OZ

F28/0025s

29,71 zł

36,54 zł

F28/001s

74,33 zł

91,42 zł

6
8
12
1
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Car Line / Wewnątrz auta
Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Odor OFF Nano

Sani Plus

Sani Plus GT
green tea

pH
9

NE-02

Gotowy do użycia

pH
7

S-33

Gotowy do użycia

pH
7

Q-19

Gotowy do użycia

Usuwanie
nieprzyjemnych zapachów

Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji

Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji

Neutralizator zapachów. Usuwa przykre zapachy pochodzenia organicznego przez ich silne utlenianie, oczyszcza
powietrze utrzymując trwały efekt świeżości. Zwalcza
drażniące odory dymu tytoniowego, rozkładu zwierzęcego
i roślinnego, potu, moczu, ryby oraz zapachy gnilne.
Obniża zdolność namnażania się bakterii, grzybów i pleśni.
Preparat przebadany dermatologicznie.

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji
i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach
mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy,
również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny).
Nie pozostawia plam. Występuje w zapachach: kwiatowym,
leśnym, morskim oraz cytrynowym.

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji
i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach
mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy,
również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny).
Nie pozostawia plam. Zapach zielonej herbaty – „Green
Tea”.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

poczekalnie, pomieszczenia sanitarne (toalety,
łazienki);
 wykładziny dywanowe, klimatyzatory.

przykre zapachy nanieść preparat spryskiwaczem
i pozostawić do wyschnięcia.
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 kabiny pojazdów

 wykładziny

(sanifikacja);

dywanowe;

(sanifikacja);

dywanowe;

 pomieszczenia

 klimatyzatory;

 pomieszczenia

 klimatyzatory;

 jako dodatek

zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia

 pracę wykonywać w temperaturze pokojowej;
 wstrząsnąć przed każdym użyciem;
 na uprzednio wyczyszczoną powierzchnię emitującą

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

 wykładziny

sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;

• Metody użycia

Kod produktu

• Zastosowanie

 kabiny pojazdów

 wnętrza samochodów, bagażniki;
 pomieszczenia biurowe, mieszkania, szatnie,

Cena brutto

OZ

Kod produktu

27,38 zł

33,68 zł

NE02/001s

44,06 zł

54,19 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

zapachowy do
środków czystości.

 preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie

pojazdu;
 włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację
ustawioną na największy przepływ powietrza;
 po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok.
5 min.
Uwaga: Przy zamówieniu należy uwzględnić zapach.

Cena netto

 jako dodatek

• Metody użycia

 preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie

NE02/500

sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;

pojazdu;
 włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację

ustawioną na największy przepływ powietrza;
 po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok.

5 min.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

Q27

16,90 zł

20,79 zł

S33/001s
S33/005
S33/010

32,55 zł
139,57 zł
272,33 zł

40,04 zł
171,67 zł
334,97 zł

16
8
12
1

S33/200

5 310,61 zł

6 532,04 zł

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q19

Cena netto

Cena brutto

OZ

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Wewnątrz auta
Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Zapachy – neutralizacja nieprzyjemnych
zapachów, sanifikacja, odświeżanie

Sani Plus GT
forestus
pH
7

Q-26

Sani Plus GT
kawa

Gotowy do użycia

pH
7

Q-25

Gotowy do użycia

pH
7

Q-27

Gotowy do użycia

Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji

Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji

Sanifikacja przewodów
klimatyzacji i cyrkulacji

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji
i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach
mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy,
również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny).
Nie pozostawia plam. Zapach leśny – „Forestus”.

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji
i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach
mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy,
również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny).
Nie pozostawia plam. Zapach kwiatowy – „Flowery”.

Preparat do sanifikacji i odświeżania układów klimatyzacji
i cyrkulacji powietrza w samochodach i innych pojazdach
mechanicznych. Trwale likwiduje nieprzyjemne zapachy,
również z powierzchni tekstylnych (dywany, wykładziny).
Nie pozostawia plam. Zapach kawy.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 kabiny pojazdów

 wykładziny

• Zastosowanie

 kabiny pojazdów

 wykładziny

 kabiny pojazdów

 wykładziny

(sanifikacja);

dywanowe;

(sanifikacja);

dywanowe;

(sanifikacja);

dywanowe;

 pomieszczenia

 klimatyzatory;

 pomieszczenia

 klimatyzatory;

 pomieszczenia

 klimatyzatory;

sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;

sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;

 jako dodatek

zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia

 jako dodatek

zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia
 preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie

pojazdu;
 włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację
ustawioną na największy przepływ powietrza;
 po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok.
5 min.

pojazdu;
 włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację
ustawioną na największy przepływ powietrza;
 po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok.
5 min.

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q26

www.tenzi.eu

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

 jako dodatek

zapachowy do
środków czystości.

• Metody użycia

 preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie

Kod produktu

sanitarne,
pomieszczenia biurowe,
mieszkalne, szatnie,
poczekalnie;

Q25

 preparat rozpylić bez rozcieńczania w kabinie

pojazdu;
 włączyć jednocześnie cyrkulację oraz klimatyzację

ustawioną na największy przepływ powietrza;
 po około 10 min. wyłączyć klimatyzację i cyrkulację;
 po użyciu nie korzystać z pomieszczenia przez ok.

5 min.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Q27

Cena netto

Cena brutto

OZ

16,90 zł

20,79 zł

16
8
12
1
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Car Line / Preparaty specjalistyczne
Rdza, kamień, cement,
betoniarki

Rdza, kamień, cement,
betoniarki

Czyszczenie konstrukcji myjni

Betorast

Betorast
Strong

CleanUp
Car Wash

pH
1

A-17

Koncentrat

pH
1

F-48

Koncentrat

pH
1

A-45

Koncentrat

Usuwanie rdzy, kamienia,
betonu z pojazdów

Usuwanie rdzy, kamienia,
betonu z pojazdów – silny

Kwaśny preparat do mycia
konstrukcji myjni
bezdotykowych

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia
wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera inhibitory korozji.
Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych.
Zalecany do gruntownego czyszczenia. Zawiera kwas solny.

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu,
resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych.
Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek,
mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt
i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz
rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym
działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%.

Mocno skoncentrowany preparat na bazie kwasów
nieorganicznych do chemicznego czyszczenia bezdotykowych myjni samochodowych, w tym: banerów reklamowych,
elementów ze stali nierdzewnej, stali malowanej.
Doskonale usuwa osady i naleciałości powstałe podczas
standardowej pracy myjni samochodowej: stare i bieżące
naloty z wosku, proszku i innych mieszanek chemicznych
łącznie z zanieczyszczeniami.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 urządzenia budowlane, betoniarki, urządzenia






specjalistyczne.

• Metody użycia

 bezdotykowe myjnie samochodowe: wyposażenie,

bandery;
 konstrukcje malowane oraz ze stali nierdzewnej.

• Metody użycia

• Metody użycia

 przed użyciem środka nadmiar betonu usunąć

 sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2 l/ 10 l wody)

 sporządzić roztwór 1:3 z wodą (doczyszczanie

strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem;
 sporządzić roztwór 1:5 do 1:10 z wodą;
 nanieść na powierzchnię spryskiwaczem
i pozostawić na kilka minut;
 następnie dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem;
 nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej
roztworem roboczym.
UWAGA! Nie stosować na powierzchnie chromowane,
niklowane, emaliowane. Użycie koncentratu jako
gotowego środka roboczego jest możliwe po
dokładnej analizie mytej powierzchni, przy czym
należy wykonać próbę trwałości materiału.

w zależności od zabrudzenia;
 nanieść na powierzchnię spryskiwaczem
i pozostawić na kilka minut;
 następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim
ciśnieniem.

starych zanieczyszczeń); 1:10 z wodą (bieżące
mycie);
[nanosić na mytą powierzchnię za pomocą
opryskiwacza, pozostawić na chwilę, po czym zmyć
wodą pod wysokim ciśnieniem ( 130-150 bar).

Kod produktu
500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l
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• Zastosowanie

sprzęt budowlany;
formy budowlane;
urządzenia budowlane;
pojazdy do przewozu betonu.

Cena netto

Cena brutto

A17/001
A17/005
A17/010

14,88 zł
59,51 zł
114,90 zł

18,30 zł
73,20 zł
141,33 zł

A17/200

2 197,29 zł

2 702,67 zł

Uwaga! Stosować tylko na powierzchnie odporne na
działanie kwasu solnego.
Uwaga! Nie stosować na powierzchnie chromowane,
niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia
na mytej powierzchni

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

F48/005
F48/010
F48/020

69,27 zł
139,75 zł
268,04 zł

Cena brutto

85,20 zł
171,90 zł
329,69 zł

OZ

Kod produktu

16
8
12
1

500 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A45/005
A45/010
A45/020
A45/200

68,44 zł
126,57 zł
250,86 zł
2 279,69 zł

Cena brutto

84,18 zł
155,69 zł
308,55 zł
2 804,02 zł

OZ
16
8
12
1

www.tenzi.eu

Car Line / Preparaty specjalistyczne
Zabrudzone ręce
(warsztat samochodowy)

Mycie łodzi i jachtów

Mycie taboru kolejowego

Sop Specjal

Boat Cleaner

SNAC

pH
7

M-105

Pasta

pH
7

A-106

Koncentrat

pH
7

A-105

Koncentrat

Mycie silnie zabrudzonych rąk
(warsztaty samochodowe)

Mycie burt łodzi i jachtów

Mycie taboru kolejowego

Pasta do rąk oparta na składnikach mineralnych i surowcach pochodzenia roślinnego. Doskonale usuwa trudno
zmywalne, uporczywe zabrudzenia takie jak: smary, tłuszcze, oleje napędowe, hydrauliczne oraz inne płyny
techniczne. Dedykowana do higieny rąk w warsztatach
mechanicznych, przemyśle elektromechanicznym, zakładach ślusarskich itp. Nie powoduje podrażnień skóry.
Zapobiega wysuszaniu rąk. Produkt przebadany dermatologicznie.

Gotowy do użycia preparat do okresowego czyszczenia
kadłubów jachtów oraz łodzi motorowych. Skutecznie
usuwa złogi pochodzenia wapiennego, przebarwienia
mineralne, rdzę lotną oraz brud eksploatacyjny. Zalecany
do użycia po wyciągnięciu jednostki z wody na suchą
powierzchnię.

Preparat do mycia taboru kolejowego. Skutecznie usuwa
brud eksploatacyjny, nacieki wodne, rdzę lotne oraz pył
metaliczny. Zalecany do okresowego oraz bieżącego mycia
zewnętrznych powierzchni pojazdów z trakcją elektryczną.
Bezpieczny dla mytych powierzchni.

• Zastosowanie

• Zastosowanie

 warsztaty mechaniczne, przemysł elektromechaniczny,

• Zastosowanie

 podwodne elementy jachtów, żaglówek, łodzi.

 elektrowozy, wagony kolejowe, tramwaje, trolejbusy.

zakłady ślusarskie, serwisy maszyn i urządzeń, zakłady
produkcyjne.

• Metody użycia

• Metody użycia

 na silnie zabrudzone suche dłonie nanieść

niewielką ilość pasty, wcierać aż do rozpuszczenia
brudu, a następnie dokładnie spłukać i osuszyć
ręce;
 w razie potrzeby czynność powtórzyć.

Kod produktu
500 g
600 g
3,4 kg
5 kg
10 kg
12 kg
200 kg

M105/0005
M105/0006
M105/003
M105/005
M105/010
M105/012
M105/200

www.tenzi.eu

• Metody użycia

 stosować bez rozcieńczenia;
 nanieść preparat pędzlem lub spryskiwaczem

 gruntowne mycie: bez rozcieńczenia;
 bieżące mycie: 1:3 z wodą.
 nanieść preparat spryskiwaczem i pozostawić na 1-

i pozostawić na 5-10 minut;
 zmywać wysokim ciśnieniem, w razie potrzeby

5 minut;
 zmywać wysokim ciśnieniem z gorącą wodą;
 w razie potrzeby operację powtórzyć.

operację powtórzyć.

Cena netto

Cena brutto

OZ

Kod produktu

7,24 zł
8,17 zł
41,27 zł
56,68 zł
108,53 zł
127,11 zł
2 173,98 zł

8,90 zł
10,05 zł
50,77 zł
69,71 zł
133,49 zł
156,35 zł
2 674,00 zł

15
15
1
1
1
1

250 ml
750 ml
1 l spray
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A106/001s
A106/005

36,52 zł
148,96 zł

Cena brutto

OZ

Kod produktu

44,91 zł
183,22 zł

6
8
12
1

250 ml
750 ml
1l
5l
10 l
20 l
200 l

Cena netto

A105/005
A105/010
A105/020

188,32 zł
369,41 zł
725,68 zł

Cena brutto

231,63 zł
454,38 zł
892,58 zł

OZ
6
8
12
1
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Akcesoria Car Line

Akcesoria Car Line

Akcesoria Car Line

Ręczny dwuzadaniowy
aplikator polerski x2 szt.

Ręczny aplikator
niebieski x2 szt.

Symbol ZX 3
Aplikator dwuzadaniowy; strona żółta, twarda przeznaczona do polerowania. Kompatybilna z Multi Step
Polish. Strona czarna, miękka przeznaczona do aplikowania wosków zabezpieczających.

Kod produktu
ZX 3

Cena netto

Cena brutto

28,49 zł

35,04 zł

Dysk polerski
wełniak 80mm

Kod produktu
ZX 12

47

Cena netto
11,47 zł

Cena brutto
14,11 zł

Symbol ZX 13

Symbol ZX 6
Aplikatory do ręcznego nakładania środków wyczerniających na opony i elementy gumowe. Wygodne rozcięcie
w połowie wysokości aplikatora z dwóch stron, daje
komfort i wygodę pracy.

Kod produktu
ZX 6

Cena netto
12,35 zł

Cena brutto
15,19 zł

Futro polerskie z naturalnej wełny owczej, na rzep,
o średnicy 130 mm i wysokości włosia 25 mm. Idealnie
nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych
rys”. Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się
talerz mocujący z rzepem M14 – 125 mm.

Kod produktu
ZX 13

Cena netto
21,61 zł

Cena brutto
26,58 zł

Dysk polerski, brązowy
twardy 180x32 mm

Dysk polerski, brązowy
twardy 100x35 mm

Symbol ZX 24

Symbol ZX 25

Symbol ZX 12
Futro polerskie z naturalnej wełny owczej, na rzep,
o średnicy 80 mm i wysokości włosia 20 mm. Idealnie
nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych
rys”. Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się
talerz mocujący z rzepem M14 – 50 mm oraz talerz
mocujący z rzepem M14 – 75 mm.

Dysk polerski
wełniak 130mm

Futro polerskie na rzep, o średnicy 80 mm i wysokości
włosia 20 mm. Z naturalnej wełny owczej. Idealnie
nadaje się do prac polerskich – „usuwania grubych rys”.
Do tego futra polerskiego idealnie nadaje się talerz
mocujący z rzepem M14 – 50 mm oraz talerz mocujący
z rzepem M14 – 75 mm.
Kod produktu
ZX 24

Cena netto
52,48 zł

Cena brutto
64,55 zł

Gąbka polerska twarda na rzep o średnicy 100 mm
i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac
polerskich – usuwania głębszych rys z powierzchni
karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie nadaje się
talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.

Kod produktu
ZX 25

Cena netto
37,66 zł

Cena brutto
46,32 zł

www.tenzi.eu

Akcesoria Car Line

Dysk polerski, żółty
średnio twardy 180x35 mm

Dysk polerski, żółty
średnio twardy 100x35 mm

Symbol ZX 21

Symbol ZX 23

Gąbka polerska średniej twardości na rzep o średnicy
180 mm i wysokości 32 mm. Idealnie nadaje się do prac
polerskich – usuwania delikatnych rys i lekkich
hologramów z powierzchni karoserii. Do tej gąbki
polerskiej idealnie nadaje się talerz mocujący.

Gąbka polerska średnio twarda na rzep o średnicy
100 mm i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac
polerskich – usuwania lekkich rys i lekkich hologramów
z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie
nadaje się talerz mocujący.
Talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.

Kod produktu

Kod produktu

ZX 21

Cena netto
52,48 zł

Cena brutto
64,55 zł

Dysk polerski, czarny
miękki 100x35 mm

ZX 23

Cena netto

Kod produktu
ZX 18

www.tenzi.eu

Cena netto
37,66 zł

Cena brutto
46,32 zł

Cena brutto

37,66 zł

46,32 zł

Symbol ZX 48
Gąbka polerska miękka na rzep o średnicy 180 mm
i wysokości 32 mm. Idealnie nadaje się do prac
polerskich wykończeniowych i nadania głębokiego
połysku polerowanej karoserii – ostatecznie usuwa
hologramy i niedoskonałości powierzchni lakieru. Do
gąbki idealnie nadaje się talerz mocujący z rzepem
M14 – 150 mm.
Kod produktu
ZX 48

Cena netto
52,48 zł

Gąbka do mycia samochodów oraz innych powierzchni.
Służy do mycia na mokro najlepiej z zastosowaniem
środka czyszczącego.
WYMIARY PRODUKTU: Długość – 22 cm; Szerokość –
11 cm; Wysokość – 6,5 cm.

ZX 49

Cena netto
7,90 zł

64,55 zł

Symbol ZX 1

Symbol ZX 3

Kod produktu

Cena brutto

Rękawica do mycia
z wełny owiec merynos

Gąbka do mycia

Symbol ZX 18
Gąbka polerska średnio twarda na rzep o średnicy
100 mm i wysokości 35 mm. Idealnie nadaje się do prac
polerskich – usuwania lekkich rys i lekkich hologramów
z powierzchni karoserii. Do tej gąbki polerskiej idealnie
nadaje się talerz mocujący z rzepem M14 – 75mm.

Dysk polerski, czarny
miękki 180x32 mm

Cena brutto
9,72 zł

Ręcznie szyta rękawica do mycia z oryginalnej wełny
australijskich owiec merynos. Extra miękka, nie rysuje
powierzchni karoserii. Bez kciukowa, do wielokrotnego
użytku, pozostaje zawsze miękka.

Kod produktu
ZX1

Cena netto
49,39 zł

Cena brutto
60,75 zł
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Akcesoria Car Line

Ręcznik polerski
z mikrofibry
biały 60x90 cm

Ręcznik polerski
z mikrofibry
żółty 40x40 cm

Symbol Z-67
Szmatka do osuszania pojazdów o dużej absorpcji wody,
nie pozostawia śladów zacieków. O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna.
Opakowanie zbiorcze: 2 sztuki.

Kod produktu
Z-67
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Cena netto
29,90 zł

Cena brutto
36,78 zł

Ręcznik polerski
z mikrofibry
niebieski 40x40 cm

Symbol Z-66
Szmatka o dużej absorpcji wody z możliwością dopolerowania na sucho wszelkich delikatnych powierzchni.
O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna.
Opakowanie zbiorcze: 5 sztuk.

Kod produktu
Z-66

Cena netto
6,90 zł

Cena brutto
8,49 zł

Symbol Z-65
Szmatka o średniej absorpcji wody, może służyć do
bieżącego mycia i osuszania wszelkich powierzchni
włącznie z szybami. O dwustronnej identycznej strukturze materiału, wyjątkowo delikatna.
Opakowanie zbiorcze: 15 sztuk.

Kod produktu
Z-65

Cena netto
5,94 zł

Cena brutto
7,31 zł
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Car Max: metoda bezdotykowa: nanieść pianę lub
mgiełkę, odczekać chwile. Zmyć dokładnie wysokim
ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody/min). Metoda
ręczna - nałożyć roztwór na mytą powierzchnię,
odczekać chwile. Myć miękką szczotką, spłukać
dokładnie wodą. W przypadku twardej wody
przetrzeć szmatką.

1:10 – 1:15 z wodą

str. 11

Karoserie pojazdów dostawczych,
samochody terenowe, autobusy,
busy, maszyny rolnicze, ciągniki

Super Green Specjal: Metoda bezdotykowa –
nanieść pianę lub mgiełkę, odczekać chwilę.
Zmywać dokładnie wysokim ciśnieniem (130150 bar, 12 l wody/min.). Współpracuje z twardą
wodą.

1:30 – 1:50 z wodą

Karoserie pojazdów dostawczych,
samochody terenowe, autobusy,
busy, maszyny rolnicze, ciągniki

Truck Clean: Metoda bezdotykowa – nanieść piane
lub mgiełkę, odczekać chwilę. Zmywać dokładnie
wysokim ciśnieniem (130-150 bar, 12 l wody/min.).

1:80 do 1:100 z wodą

Owady, insekty na szybach i
karoserii

Mosquitos: Przed przystąpieniem do mycia
zasadniczego. Nanieść preparat metodą
natryskową. Zmywać ręcznie lub bezdotykowo.

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia.

str. 19

Felgi aluminiowe

Alux: gruntowne mycie. Natrysnąć. Odczekać
chwilę. Zmyć wodą pod ciśnieniem.
Stosować przed myciem zasadniczym.

1:3 do 1:5 z wodą

str. 29

Felgi, kołpaki metalowe,
plastikowe, aluminiowe

En-Jee: bieżące mycie. Nanosić metodą
natryskową. Chwilę odczekać, zmyć wodą pod
ciśnieniem. Stosować przed myciem zasadniczym.

1:3 – 1:5 z wodą

str. 30

Mycie ręczne:
50 ml/ 10 l wody
Oprysk wstępny 2%

str. 13

Mycie ręczne:
25ml/ 10 l wody
Oprysk wstępny 1%

str. 14

Oprysk wstępny 0,5%
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Felgi, elementy karoserii. Bieżące
utrzymanie czystości pojazdu (felgi
chromowane)

PRIX: Nanieść preparat spryskiwaczem. Z chwilą
gdy wystąpi efekt „krwawiących felg” zmyć wodą
pod ciśnieniem. Stosować przed myciem
zasadniczym.

Preparat gotowy do użycia.
Stosować bez rozcieńczenia.

str. 31

Pojazdy osobowe i dostawcze –
mycie ręczne z nabłyszczaniem

Shampo Neutro: Po zmyciu cząsteczek piasku,
nanieść roztwór na karoserię (gąbką lub szczotką).
Myc ręcznie, spłukać wodą.

Roztwór 100 ml/ 10 l wody

str. 17

Pielęgnacja z nabłyszczaniem
karoserii – polimer uniwersalny

Car Shine: Nanieść spryskiwaczem na czystą
powierzchnię. Przetrzeć szmatką z mikrofazy.
Pozostawić do wyschnięcia. Stosować przed myciem
zasadniczym i wypłukaniem.

Preparat gotowy do użycia.
Stosować bez rozcieńczenia.

str. 21

Karoseria – konserwacja
z nabłyszczaniem

Tenzon 2: Na czystą i suchą karoserię nanieść
niewielką ilość preparatu za pomocą aplikatora lub
szmatki. Dokładnie rozprowadzić po całej karoserii
i pozostawić na godzinę w temp. otoczenia (20 °C).
Polerować ręcznie szmatką z mikrofibry, wykonując
wolne ruchy obrotowe – do uzyskania połysku.
Celem utwardzenia potwórzyć operację z
preparatem Tenzon 3.

Preparat gotowy do użycia.
Stosować bez rozcieńczenia.

str. 24

PC-1: Nanieść szmatką, rozprowadzić. Po 35 minutach przepolerować do uzyskania połysku.

Preparat gotowy do użycia.
Stosować bez rozcieńczenia.

str. 24

Rollex: Czystą karoserię zrosić mgiełką. Dobrze
spłukać wodą, najlepiej zdemineralizowaną.
Stosować zaraz po umyciu i wypłukaniu karoserii).

1: 500 z wodą (20 ml/ 10 l wody)

str. 21

Konserwacja karoserii pojazdów.
HydroWosk
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GUM Extra: Po umyciu pojazdu rozprowadzić
niewielką ilość preparatu pędzlem lub szmatką po
powierzchni i pozostawić do wyschnięcia
(nabłyszczanie).

Stosować bez rozcieńczenia –
preparat gotowy do użycia. Można
stosować w temperaturach
ujemnych

str. 32

Gumlax: Po umyciu i wysuszeniu pojazdu
rozprowadzić roztwór pędzlem lub gąbką na
elementach plastikowych i gumowych. Pozostawić
do wyschnięcia (konserwacja).

1:3 – 1:5 z wodą

str. 31

Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski
rozdzielczej i innych plastików
wewnątrz pojazdu

Top Efekt KOK GT: Nanieść szmatką. Przetrzeć,
poczekać do wyschnięcia. Efekt satyny.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 36

Bieżąca pielęgnacja kokpitu, deski
rozdzielczej i innych plastików
wewnątrz pojazdu

SilKok GT: Nanieść szmatką. Przetrzeć, poczekać do
wyschnięcia. Lekko nabłyszczający.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 36

Kokpit, deska rozdzielcza i inne
elementy plastikowe wewnątrz
pojazdów – usuwanie silnych
zabrudzeń (smarów, olejów,
tłuszczów)

APC IN GT: Nanieść na zabrudzoną powierzchnię
przy pomocy spryskiwacza. Przetrzeć szmatką,
najlepiej z mikrofazy, wytrzeć do sucha.
Pielęgnować środkami do pielęgnacji TopEfekt
KOK, SilKOK, Gum Extra.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia. W
przypadku powierzchni
chropowatych użyć miękkiej
szczoteczki

str. 35

Siedzenia tekstylne, tapicerka
tekstylna

Antystat: Rozpraszanie ładunków
elektrostatycznych. Delikatnie spryskać przed
odkurzaniem na sucho np. psiej sierści.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 52
(katalog Tenzi
Higiena Line
2015.07)

Dywaniki, siedzenia, tekstylia

Texwash: Nanieść roztwór metodą natryskową,
przeszorować szczotką. Wypłukać bieżąca woda
i osuszyć odkurzaczem sucho – mokro.

Roztwór 50-500 ml/ 10 l wody
W przypadku uporczywych plam
stosować koncentrat – przed
praniem zasadniczym lub
natrysnąć APC IN GT

Nabłyszczanie opon, elementów
plastikowych na zewnątrz
pojazdów – listw, zderzaków, itp.
Można stosować również wewnątrz
pojazdu, np. do nabłyszczania
kokpitu
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Rozwiązanie:
metoda użycia

str. 39
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Dywaniki, siedzenia, tekstylia

Textil PROT Nano: Na czysta, oplamioną
powierzchnię tekstylną nanieść preparat za pomocą
spryskiwacza. Pozostawić do wyschnięcia przy
dużym natężeniu światła (najlepiej słonecznego)
na minimum 1 godzinę. W razie potrzeby
powtórzyć operację.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia. Przed
użyciem kilkakrotnie silnie
wstrząsnąć.

Szyby, lusterka

Top Glass GT: Natrysnąć 1 ml/ m2 powierzchni.
Wypolerować do sucha, najlepiej szmatką
z mikrofibry.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 32

Elementy ze stali nierdzewnej
i chromowanej – rury wydechowe,
progi, listwy. Można stosować do
metali kolorowych, plastiku
i aluminium

Gran Milk Strong: Po umyciu pojazdu rozprowadzić
preparat szmatka i wypolerować do sucha.
likwiduje zmatowienia, przebarwienia, plamki
rdzy.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 76
(katalog Tenzi
Higiena Line
2015.07)

Klimatyzacja, cyrkulacja powietrza
– likwidowanie zapachu stęchlizny,
zgnilizny oraz dymu z papierosów.

Sani Plus: rozprowadzić preparat za pomocą
spryskiwacza na wyczyszczone dywaniki, kratki
wentylacyjne oraz kanały klimatyzacyjnocyrkulacyjne. Ustawić klimatyzację na "max"
i cyrkulację na "wewnątrz". Włączyć silnik
i pozostawić na ok. 15 min.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia.
Dostępne zapachy: kawa, owoce
egzotyczne, zielona herbata, lesny
morski.

str. 41

Usuwanie śladów po naklejkach,
klejach, smole, sadzy, żywicy,
asfalcie, parafinie, plastelinie,
kredkach, pisakach, tuszu, gumie
do żucia – z karoserii, elementów
plastikowych i tekstylnych

TG Cleaner: Nanieść bezpośrednio na mytą
powierzchnię, odczekać chwilę do momentu
zadziałania preparatu, a następnie zmyć preparat
przy użyciu szmatki. Przed użyciem należy
sprawdzić odporność czyszczonej powierzchni na
preparat. Uwaga! Nie stosować na powierzchnie
gumowe, miękki plastik, plexiglas.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia

str. 20

Kabina, wnętrza pojazdów
mechanicznych – dezynfekcja
powierzchni twardych

DS1 GT: nanieść spryskiwaczem. Rozprowadzić
szmatką. Czas działania preparatu około 1 minutę.
Przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną
preparatem.

Stosować bez rozcieńczania –
preparat gotowy do użycia (nie
wymaga spłukiwania)

str. 73
(katalog Tenzi
Higiena Line
2015.07)
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str. 60
(katalog Tenzi
Higiena Line
2015.07)
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