Katalog produktů
• autokosmetika pro dokonalou péči o váš vůz
• doplňky a příslušenství k mytí a čištění vozidla
• produkty pro profesionály
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XTREME EXTERIÉR
SONAX XTREME
Čistič disků

SONAX XTREME
Čistič disků

SONAX XTREME
Konzervace disků

SONAX XTREME
Protect+Shine Hybrid NPT

Vysoce účinný čisticí
produkt vhodný pro
všechny typy disků
z oceli a lehkých slitin.
Odstraňuje i velmi
silná znečištění.
Bez obsahu kyselin.

Vysoce účinný čisticí
produkt vhodný pro
všechny typy disků
z oceli a lehkých slitin.
Odstraňuje i velmi
silná znečištění.
Bez obsahu kyselin.

Konzervační a ochranný
přípravek vytvářející hydrofobní
ochrannou vrstvu i proti
nejodolnějším silničním
nečistotám, jako je brzdový
prach a sůl.

Přípravek na polymerové
bázi pro dokonalý lesk
a ochranu laku po dobu
6 měsíců. Vhodný pro
všechny typy laků,
zaručuje dlouhotrvající
a stabilní ochranu
proti UV záření.
Balení vystačí na
3-4 aplikace.

Obj. kód: 230 200-544 500 ml

Obj. kód: 230 400

Obj. kód: 250 100

Obj. kód: 222 100

SONAX XTREME
Detailer

SONAX XTREME
Brilliant Wax 1

SONAX XTREME
Polish & Wax 2

SONAX XTREME
Polish & Wax 3

Odstraňuje lehké znečištění
a jemný prach z lakovaných
dílů. Konzervuje lak, který
bude po použití hladký.
Sráží vodu a je antistatický.
Je možné aplikovat
i po umytí vozu.
Neobsahuje silikon.

Tekutý tvrdý vosk
pro nové vozy.
Zajišťuje laku
dlouhodobou
ochranu na
cca 3-4 měsíce.

Leštěnka s voskem
pro novější a lehce
zašlé laky.
Odstraňuje jemné
škrábance a zajišťuje
laku dlouhodobou
ochranu na
cca 2-3 měsíce.

Leštěnka pro silně
zvětralé laky.
Odstraňuje jemné
škrábance, čistí lak
a konzervuje.
Zajišťuje laku
dlouhodobou
ochranu na
cca 1-2 měsíce.

Obj. kód: 287 400

750 ml

750 ml

250 ml

210 ml

Obj. kód: 201 100

250 ml

Obj. kód: 207 100

250 ml

Obj. kód: 202 100

250 ml

Obj. kód: 201 200

500 ml

Obj. kód: 207 200

500 ml

Obj. kód: 202 200

500 ml

SONAX XTREME
Spray + Seal

SONAX XTREME
Aktivní šampon 2 v 1

SONAX XTREME
Šampon RichFoam

SONAX XTREME
Šampon Foam + Seal

Rychlé a efektivní
ošetření laku, chromovaných
i plastových částí vozu.
Zanechává lak velmi lesklý,
odpuzuje vodu i nečistoty.
Jednoduchá aplikace
během mytí. Ideální také
pro vozy s dlouhodobou
ochranou laku.

Šampon se sušicím účinkem
pro ruční mytí. Podporuje
rychlý odtok vody
a nezanechává skvrny.
Ředění: 2 uzávěry
do 10 l teplé vody.

Silně pěnivý šampon s vynikajícími
účinky a příjemnou ovocnou vůní.
Bohatá aktivní pěna vytvoří hustý,
dlouhotrvající pěnový povlak, který
snadno rozpustí veškeré nečistoty
ze všech povrchů (lak, plasty, vinyl,
pryž, sklo).
Ředění:
1) vysokotlaký čistič - 30-100 ml
do 1 l vody
2) ruční zpěňovač - 10-30 ml do 1 l
3) ruční mytí - 2 uzávěry do 10 l
teplé vody

Rychlý, snadno použitelný
a efektivní pěnový šampon.
Dodává laku hluboký lesk,
ochranu a vynikající odperlovací
efekt. Speciálně vyvinut
pro pěnové pistole a ruční
zpěňovače.
Ředění:
1) vysokotlaký čistič - neředit
2) ruční zpěňovač - 20-50 ml
do 1 l vody
3) ruční mytí - 4 uzávěry
do 10 l teplé vody

Obj. kód: 248 300

Obj. kód: 251 300

Obj. kód: 243 400

750 ml

Obj. kód: 215 300

1l

1l

1l

SONAX XTREME CERAMIC
Spray Versiegelung

SONAX XTREME CERAMIC
Active Shampoo

SONAX XTREME CERAMIC
Ultra Slick Detailer

SONAX XTREME
Ošetření vnějších plastů - gel

Vynikající tekutý sealant na
keramické bázi (SI-Carbon
Technology) pro dlouhodobou
ochranu laku na cca 4 měsíce.
Extrémně obnovuje barvy
a vytváří skvělý odperlovací
efekt. Chrání ošetřené povrchy
před nečistotami a výrazně
zjednodušuje následné mytí.

Šampon na keramické bázi (SI-Carbon Technology)
pro důkladné odstranění
nečistot a dlouhotrvající
ochranu proti dalšímu
znečištění. Podporuje vlastnosti
dlouhodobé keramické
ochrany laku, je však vhodný
i pro vozidla bez této ochrany.
Ředění: 50 ml do 10 l teplé
vody

Detailer na keramické bázi
(SI-Carbon Technology)
pro rychlou, snadnou
a dokonalou péči o lak.
Dodává laku extrémně hladký
a zrcadlový povrch. Odstraňuje
rychle a beze šmouh mírná
povrchová znečištění, jako je
prach, otisky prstů atd.

Chrání a oživuje
nelakované plastové
díly, např. nárazníky
a lišty a dodává
jim lesk.

Obj. kód: 257 400

Obj. kód: 259 200

750 ml

500 ml

Obj. kód: 268 400

750 ml

Obj. kód: 210 141

250 ml

XTREME INTERIÉR + EXTERIÉR
SONAX XTREME
Konzervační sprej
na pneu s leskem
Výrobek pro dlouhotrvající
mokrý sytý lesk. Chrání
pneumatiky před
popraskáním, předčasným
stárnutím, hnědým zbarvením
a vyblednutím barev.
Vystačí na cca 40 kusů
penumatik.

Obj. kód: 235 300

400 ml

SONAX XTREME
Interior Detailer

SONAX XTREME
Čistič oken

Poskytuje dokonale černý,
mokrý a lesklý vzhled
všem typům pneumatik.
Inovativní gelové složení
chrání pneumatiky před
popraskáním a zároveň
zabraňuje vyblednutí
barev.

Extrémně účinný čistič
pro všechny vnitřní
a vnější skleněné
povrchy.
Zanechává na skle
souvislou ochrannou
vrstvu, která zamezuje
rosení skel.

Obj. kód: 235 241

500 ml

SONAX XTREME
Čistič přístrojové
desky - mat

Rychle, snadno
a bezezbytku odstraňuje
znečištění vnitřního prostoru
vozidla (obložení, kokpit,
čalounění, atd.). Vhodný
pro všechny povrchy (plasty,
vinyl, kůže, pryž, kov).

Obj. kód: 220 400

SONAX XTREME
Gel na pneu s leskem

Pro čištění a údržbu
všech plastových povrchů
v interiérech automobilů.
Je bezprašný a zabraňuje
dalšímu znečištění.
Původní matný vzhled
přístrojové desky zůstává
nezměněn. Zanechává
příjemnou, svěží vůni.

750 ml

Obj. kód: 283 241

500 ml

Obj. kód: 238 241

SONAX XTREME
Letní kapalina do ostřikovačů
1:100 koncentrát
Koncentrovaná kapalina nejvyšší řady
XTREME do ostřikovačů speciálně
vyrobena pro letní měsíce. Velmi účinně
odstraňuje hmyz a mastnoty,
s příjemnou svěží vůní. Z 250 ml
koncentrátu vyrobíte 25 litrů kapaliny.

500 ml

SONAX XTREME
Kunststoff Detailer

Odstraňuje silné
nečistoty z interiéru vozu
(z čalounění sedadel,
plastů, stropů atd.)
Při čištění odstraňuje
nepříjemné pachy.

Přípravek pro ochranu
a regeneraci vnitřních
i vnějších plastových
dílů. Zintenzivňuje barvy,
povrchům dodá brilantní lesk
a kryje jemné škrábance.
Rychlé a univerzální řešení
pro interiér i exteriér vozidla.

Obj. kód: 221 241

500 ml

SONAX XTREME
Péče o kůži

SONAX XTREME
Pěna na čištění kůže

Ultrasilný čistič pro účinné
odstranění skvrn z textílií
a alcantary (čalounění,
koberce, střešní obložení atd.).
Snadno si poradí se zaschlými
skvrnami od oleje, make-upu,
krému na boty i propisovacích
tužek.

Pro šetrné čištění
a intenzivní péči
o hladkou pravou
i syntetickou kůži (obuv,
nábytek atd.) Obnovuje
původní vzhled a pružnost
kůže, s matujícím
efektem. Vhodný
i pro perforovanou
kůži. S obsahem
jojobového oleje.

Prostředek určený k čištění
a ošetření vnitřního
koženého čalounění,
sedaček, nábytku a dalších
věcí z hladké kůže.
Odstraňuje špínu, olej, tuk
a zároveň dodává kůži vysokou
pružnost bez pocitu klouzavosti.
Obsah včelího vosku zaručuje
vynikající impregnaci.

Obj. kód: 252 200

Obj. kód: 254 241

500 ml

250 ml

SONAX XTREME
Čistič interiéru

SONAX XTREME
Čistič skvrn

300 ml

Obj. kód: 271 141

Obj. kód: 289 100

...když se tradice
snoubí s inovacemi

250 ml

Obj. kód: 255 241

500 ml

SONAX XTREME
Pěna na čištění
alcantary
Jemně a důkladně čistí
všechny textilie v interiéru
vozu (sedadla, čalounění,
obložení, střešní obložení,
koberce a zvláště i jemné
povrchy alcantary).
Obnovuje barvy a zanechává
ve voze příjemnou svěží vůni.

Obj. kód: 206 300

400 ml
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Série
PÉČE XTREME
O EXTERIÉR
SONAX
Lešticí šampon koncentrát

SONAX
SONAX
Šampon s voskem - koncentrát Autošampon

SONAX
Autošampon - koncentrát

Šampon pro ruční mytí.
Odstraňuje rychle
a důkladně typická silniční
znečištění.
Ředění: 2 uzávěry
do 10 l teplé vody

Slouží k rychlé údržbě
vozu při ručním mytí:
mytí a ochrana v jednom.
Důkladně rozpustí
nečistoty a voskové složky
potáhnou lak ochranným
filmem, který zanechá
lesk a konzervuje.
Ředění: 50 ml
do 10 l teplé vody

Autošampon se silným
mycím účinkem pro ruční
mytí. K čištění lakovaných
povrchů, kovu, skla, plastů,
pryže, dlaždic,
porcelánu
a smaltovaných ploch.
Nezanechává šmouhy.
Ředění: 3 uzávěry
do 10 l teplé vody

Obj. kód: 314 300

1l

Autošampon se silným
mycím účinkem pro ruční
mytí. Důkladně a beze
šmouh odstraňuje nečistoty
z lakovaných povrchů,
kovu, skla, plastů, pryže,
dlaždic, porcelánu
a smaltovaných ploch.
Ředění: 3 uzávěry
do 10 l teplé vody

Obj. kód: 313 200

500 ml

Obj. kód: 313 341

1l

Obj. kód: 314 341

1l

Obj. kód: 314 541

SONAX PROFILINE
Aktivní pěna ENERGY

SONAX
Rychlovosk emulze

SONAX
Barevná leštěnka

Vysoce účinný čisticí prostředek pro
rozpouštění nečistot s vynikajícími
pěnivými vlastnostmi. Vhodný jako
šampon, odstraňovač hmyzu a čistič
disků. Ředění:
1) ruční zpěňovač - 1:10 až 1:20
3) ruční mytí - 50-80 ml do 10 l
teplé vody

Účinný rychlovosk pro oživení
a konzervaci nových i vyzrálých
autolaků. Neobsahuje
organická rozpouštědla.

Pro všechny standardní
laky. Barevné pigmenty
zakrývají drobné
škrábance.
Obsah 500 ml.

Obj. kód: 618 300

1l

Obj. kód: 288 200

500 ml

Obj. kód: 296 000

bílá

Obj. kód: 296 100

černá

Obj. kód: 296 200

modrá

Obj. kód: 296 300

stř.-šed.

Obj. kód: 296 400

červená

SONAX
Autopolitura

SONAX
Tvrdý vosk

SONAX
Čistič laku

Leštěnka určená
k odstranění
drobných škrábanců
a obnovení lesku
laků. Obsahuje
karnaubský vosk.

Vysoce kvalitní tekutý
vosk s obsahem
karnaubského vosku.
Dlouhodobě chrání
před povětrnostními
vlivy.
Balení 250 ml vystačí
na 3-4 aplikace.

Čistí bezvýrazné, mírně
poškrábané a silně zvětralé
laky. Obnovuje původní
hloubku barev. Po aplikaci
doporučujeme lak
nakonzervovat.

Obj. kód: 300 100

250 ml

Obj. kód: 301 100

250 ml

Obj. kód: 300 200

500 ml

Obj. kód: 301 200

500 ml

SONAX
Leštěnka na metalízu
Dodává zrcadlový lesk všem
metalickým lakům. Čistí, leští
a konzervuje lak. Obsažený
karnaubský vosk poskytuje
dlouhodobou ochranu proti
povětrnostním vlivům.

Obj. kód: 317 100

250 ml

Obj. kód: 317 200

500 ml

Obj. kód: 302 200

500 ml

SONAX
Brusná pasta
bez silikonu

SONAX
Sada na odstraňování
rýh z laku

Vyhlazuje škrábance
a šrámy z pastelových
laků. Vytváří základ
pro lakýrnické práce.
Odstraňuje i zkorodované
barevné částice laku.

Sada pro ruční odstranění škrábanců
z laku. V několika jednoduchých
krocích odstraňuje škrábance
ze všech barevných
i metalických laků.

Obj. kód: 320 100

75 ml

Obj. kód: 305 941

sada

2l

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SONAX
Umělá jelenice

SONAX
Pravá jelenice

Vysoce absorpční a trvanlivá utěrka
sloužící k vysoušení karoserií,
skel a chromovaných
dílů vozidel.
Rozměr:
44x44 cm

Vysoce absorpční
a trvanlivá přírodní
jelenice sloužící
k vysoušení karoserií,
skel, chromovaných
dílů atd. Nezanechává
šmouhy.
Rozměr: 59x38 cm

Obj. kód: 419 200

SONAX
Utěrka z mikrovlákna
na exteriér
Perfektně odstraňuje prach, zbytky mastnot
a jiné nečistoty. Je antistatická a nezanechává
vlákna. Vhodná
pro čištění skel,
plastů, laku,
dřeva, chromu
atd. Utěrku lze
prát běžným
způsobem.
Rozměr: 40x40 cm

Obj. kód: 416 241

2 ks

SONAX
Umělá jelenice
v plastovém obalu

SONAX
Stěrka na vodu

Utěrka na vysoušení
vozu se zvláště vysokou
savostí v praktickém
uzavíratelném boxu.
Rozměr: 43x32 cm

Vysoce kvalitní a flexibilní
stěrka, která se přizpůsobí
všem tvarům karoserie a tak
může být snadno použita
kdekoli na voze. Ideální použití
po umytí vozu, nebo na vlhká
a zamlžená okna.
Šířka stěrky: 31 cm

Obj. kód: 416 300

Obj. kód: 417 700

Obj. kód: 417 400

SONAX
Utěrky k leštění

SONAX
Utěrka z mikrovlákna
k vysoušení vozu

SONAX
Utěrka z mikrovlákna
PROFI - balení 3 ks

Ideální pomocník pro rychlé a snadné sušení
vozidla. Díky extrémně hustým a dlouhým
vláknům může absorbovat až desetinásobek
vlastní hmotnosti.
Rozměr: 80x50 cm

Profi utěrka z mikrovlákna pro nejvyšší nároky
v péči o lak. Extrémně měkká
a vysoce savá, se zaoblenými rohy
a obšitými kraji, nezanechává šmouhy.
Rozměr: 40x40 cm

Obj. kód: 451 200

Obj. kód: 450 100

SONAX
Mycí houba z mikrovlákna
červená

SONAX
Mycí rukavice z mikrovlákna

Měkká kvalitní lešticí utěrka pro leštění laku
vozidel, skel, plastů apod. Nepoškozuje lak.

Obj. kód: 422 200

15 ks

3 ks

SONAX
Aplikační houbička

SONAX
Univerzální mycí houba

Speciální houba se zesílenou bílou úchopovou
stranou určená k nanášení leštěnek i jiných
produktů.

Zvláště savá mycí houba. Šedá strana
má měkčí strukturu a je určena
pro běžné čištění. Bílá strana je určena
k odstranění
odolnějších nečistot,
např. hmyzu.

Obj. kód: 417 300

Obj. kód: 428 000

Obj. kód: 428 100

Obj. kód: 428 200

SONAX
Aplikátor

SONAX
Lešticí míček

SONAX
Kartáč na disky

SONAX
Vědro na mytí

Měkký houbový aplikátor pro snadné nanášení
leštěnek, emulzí apod. Extrémně odolný
a univerzálně použitelný, skvěle padne
do ruky. Zajistí dokonalou
aplikaci a skvělé
výsledky - díky speciálnímu
tvaru ošetří bez
problémů i těžko
dostupná místa.

Leštění je s jeho pomocí
jednodušší, současně
zlepšuje výsledky
leštění. Snadné použití
pro perfektní leštění.

Ergonomický čisticí
kartáč s měkkými
štětinami k rychlému
a snadnému
odstranění nečistot
z těžko dostupných
míst ocelových
a hliníkových
disků.

Univerzální odolné vědro na mytí.

Obj. kód: 417 141

Obj. kód: 417 341

Obj. kód: 417 900

Obj. kód: 495 800

2 ks

4X

Houba určená k čištění
znečištěných
karoserií a skel. Dlouhá
vlákna čistí obzvlášť jemně,
jsou savá a zvyšují pěnění.
Hladká strana houby
usnadňuje odstranění silného
znečištění (např. zbytky
zaschlého hmyzu).

Praktická a pohodlná rukavice pro čištění
exteriéru vozidla. Měkké a kvalitní mikrovlákno
zajišťuje důkladné a šetrné čištění všech
lakovaných,
skleněných
a plastových
povrchů.
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PÉČE
Série OXTREME
EXTERIÉR
SONAX
Čistič disků

SONAX
Čistič disků

SONAX
Pěna na pneumatiky

SONAX
Čistič pneu a pryže

Speciální čistič
pro pravidelnou údržbu
disků kol. Ideální
pro čištění běžného
znečištění. Zabraňuje
tvorbě odolných nečistot,
zejména prachu
z brzdového obložení.
Jemné složení bez
obsahu kyselin.

Speciální čistič
pro pravidelnou údržbu
disků kol. Ideální pro
čištění běžného znečištění.
Zabraňuje tvorbě odolných
nečistot, zejména prachu
z brzdového obložení.
Jemné složení bez obsahu
kyselin.

Čistí, udržuje a chrání
pneumatiky. Čistí i silně
znečištěné pneumatiky
a obnovuje hluboký lesk
a syté barvy. Udržuje pryž
pružnou. Vystačí na 24 kusů
pneu.

Čistí a udržuje pryžové části
vozu. Prodlužuje životnost
pryže a navrací barvy.
Také snadno čistí pneumatiky
a podlahové rohože a obnovuje
jejich původní vzhled.

Obj. kód: 429 200

500 ml

Obj. kód: 430 341

1l

Obj. kód: 435 300

400 ml

Obj. kód: 340 200

300 ml

SONAX
Obnovovač plastů - černý

SONAX
Čistič motoru a pantů

SONAX
Odstraňovač hmyzu

SONAX
Odstraňovač asfaltu

Trvale osvěžuje barvy
a ošetřuje vybledlé a zvětralé
vnější plastové díly. Díky
houbovému adaptéru je
aplikace snadná, pohodlná
a rychlá.

Rychle a spolehlivě
odstraňuje všechny
oleje a maziva z motorů,
strojů a nářadí. Výrobek
má vynikající infiltrační
schopnost, což umožňuje
působit i v těžko
dostupných místech.
Neobsahuje fosfáty
a rozpouštědla.

Rychle a bez námahy
odstraňuje ze
skel, laku, chromu
a plastů zbytky
hmyzu. Neobsahuje
rozpouštědla.
Je šetrný ke
všem uvedeným
materiálům,
neobsahuje fosfáty.

Slouží k odstraňování
skvrn od asfaltu,
dehtu, oleje, různých
konzervačních látek
a zbytků samolepek
z chromových
a lakovaných dílů.

Obj. kód: 409 100

Obj. kód: 543 200

100 ml

SONAX
Odstraňovač vzdušné koroze
Odstraňuje z laku
a lakovaných plastů
vzdušnou korozi,
korozivní skvrny,
vápenné usazeniny
a průmyslový prach.

Obj. kód: 513 200

500 ml

SONAX
Odstraňovač pryskyřice
a ptačího trusu
Speciální výrobek,
který rychle, důkladně
a bezezbytku odstraňuje
pryskyřice, smůlu, ptačí trus
a ostatní organické nečistoty
z laku, skla, chromu
a plastových dílů.

500 ml

Obj. kód: 390 300

400 ml

Na vzhledu
záleží i Vašemu vozu...

Obj. kód: 533 200

500 ml

Obj. kód: 334 200

SONAX
Odstraňovač samolepek

SONAX
Čistič brzd

Speciální rozpouštědlo
pro rychlé a bezprostřední
odstranění zbytků
lepidel, papírových
a samolepicích štítků.

Speciální vysoce účinný čistič
pro údržbu a opravy brzd,
spojů a součástí motoru.
Rychle odstraňuje brzdový
prach a veškeré oleje,
mastnoty, silikonové
a jiné provozní nečistoty.

Obj. kód: 477 300

400 ml

Obj. kód: 483 300

300 ml

400 ml

TECHNICKÉ PRODUKTY
SONAX
Utěsnění pneu vozidel

SONAX
Utěsnění chladiče

SONAX
Multifunkční olej MoS2

SONAX
MOTORPLAST - konzervace

Výrobek opravuje
pneumatiky bez
demontáže. Utěsňuje
menší defekty pneumatik.
Praktická, rychlá
a bezpečná pomoc
na cestách. Schváleno
pro pneu o rozměru
max. 195/16.
ATEST 8 SD 3049

K utěsnění jemných trhlin nebo malých
netěsností v celém chladicím systému. Vhodné
též pro moderní vysokotlaké
chladicí systémy s nízkým
obsahem chladicí kapaliny.
Je šetrný k plastům, těsnění
a kovům v chladicím
systému.

Vysoce efektivní prostředek
určený k mazání styčných
a kluzných ploch, uvolňování
šroubových spojení, ochraně
elektrických kontaktů.
Vynikající ochrana proti
korozi.

Konzervace s vysokým
leskem chrání motor,
montážní díly, hadice
a kabely proti nečistotám
a vlhkosti. Vytváří zcela
transparentní ochranný
povlak, který je odolný
proti chemikáliím, stárnutí
a povětrnostním vlivům.

Obj. kód: 442 141

Obj. kód: 339 400

Obj. kód: 330 200

Obj. kód: 432 300

400 ml

SONAX
Odstraňovač škrábanců
z plastových a plexi dílů
Mimořádně účinná
politura k odstranění
škrábanců z plastových
dílů, umělých hmot,
akrylu, plexiskla apod.
Nevhodná na displeje
mobilních telefonů!

Obj. kód: 305 000

75 ml

250 ml

400 ml

SONAX
Čistič střech kabrio

SONAX
Impregnace kabrio a textilií

SONAX
Pasta na chrom a hliník

Speciální čistič pro
všechny střechy
kabrioletů z textilu
i umělé hmoty.
Odstraňuje rychle
a důkladně i zvlášť silná
znečištění. Čistič střech
kabrioletů nepoškozuje
originální konzervaci.

Konzervace a impregnace pro střechy kabrioletů.
Utěsňuje především silně zatížené záhyby a švy. Oživuje
barvy a chrání před
opětným znečištěním.
Chrání a impregnuje
textilie ve vnitřním prostoru
vozidla. Zabraňuje
pronikání špíny a vlhkosti
do koberců a sedadel
z textilií a alcantary.
Je transparentní a vhodný
pro všechny barvy.

Odstraňuje zoxidované části
z chromových a barevných
kovů. Vrací původní lesk
a konzervuje
ošetřené části.

Obj. kód: 310 141

Obj. kód: 308 000

Obj. kód: 309 200

500 ml

250 ml

SONAX
Montážní pasta na výfuky

SONAX
Opravná pasta na výfuky

SONAX
Opravná sada na výfuky

Přípravek k dokonalému
spojování komponentů
s výfukovým systémem.
Spoje jsou po použití pasty
absolutně plynotěsné.
Přípravek neobsahuje azbest
a je extrémně žáruvzdorný.
Odolnost do 700 °C.

Uzavře malé praskliny,
díry a netěsnosti
ve výfukovém
systému trvale, rychle
a zcela plynotěsné.
Bezazbestové
a extrémně tepelně
odolné. Odolnost
do 650 °C.

Balení se skládá z opravné pasty na výfuky
a speciální vysokoteplotní textilní pásky ze
skelného hedvábí (1m x 6 cm). Výrobek
je vhodný k opravám trhlin a netěsností
ve výfukovém systému, a to trvale,
rychle a plynotěsně.
Neobsahuje azbest,
extrémně žáruvzdorný.
Odolnost do 700 °C.

Obj. kód: 552 000

170 g

300 ml

Obj. kód: 553 100

200 g

Obj. kód: 553 141

200 g

75 ml
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PÉČE O INTERIÉR
SONAX PROFILINE
Pěna na čištění kůže

SONAX PROFILINE
Pěna na čištění kůže

SONAX PROFILINE
Péče o kůži

SONAX
Ošetření kůže - impregnace

Mimořádně silná čisticí
pěna se zpěňovacím
aplikátorem na čištění
kůže pro profesionální
použití. Odstraňuje
i velmi odolné nečistoty.
Vhodná pro barvené
hladké i perforované
kůže.

Pěna na čištění kůže
a údržbu všech hladkých
i perforovaných kůží.
Oživuje barvy a impregnuje,
aniž by způsobovala kluzký
povrch. Neobsahuje silikon.

Profesionální prostředek
s UV ochranou ke
snadnému ošetření hladké
i perforované kůže
v interiéru. Osvěžuje
a udržuje původní barvu.

Speciální přípravek pro ošetření koženého
čalounění, kožených kombinéz a doplňků
z hladké kůže. Snadno
odstraňuje oleje, mastnotu
a jiné nečistoty. Kůži
konzervuje, oživuje barvu,
odpuzuje vodu, zvláčňuje
ji a zabraňuje stárnutí.
Obsahuje včelí a silikonové
vosky.

Obj. kód: 270 300

1l

Obj. kód: 289 300

400 ml

Obj. kód: 282 300

1l

Obj. kód: 291 141

250 ml

SONAX
Čistič interiéru

SONAX
Pěna na čalounění

SONAX
Pohlcovač pachu

SONAX
Čistič přístrojové desky

Důkladně a šetrně
odstraňuje znečištění
z plastových dílů a textilií,
přičemž celý prostor
provoní příjemnou vůní.

Důkladně odstraňuje silná
znečištění z potahů, koberců
a tkanin. Osvěžuje barvy
a nezanechává mapy.
Lze ji snadno vysát.

Odstraňuje nikotinové,
zvířecí a jiné nepříjemné
pachy v autě.
Jemný parfém poskytuje
příjemnou a dlouhotrvající
svěžest. Vhodný
pro čalounění, sedačky,
koberce, záclony, textil,
obuv, oděvy a jako
osvěžovač vzduchu.

Čistí a ošetřuje všechny plasty
v interiéru vozu. Je bezprašný
a antistatický. Přináší nový lesk
a svěží vůni do interiéru vozu.
Chrání plasty před popraskáním.

Obj. kód: 321 200

500 ml

Obj. kód: 306 200

400 ml

Obj. kód: 292 241

SONAX
Čistič přístrojové desky
Sport Fresh

SONAX
Čistič přístrojové
desky Green Lemon

Výrobek s matným efektem pro ošetření
veškerých plastových částí v interiéru
vozidla. Se svěží vůní.

Výrobek s matným efektem pro ošetření
veškerých plastových částí v interiéru
vozidla. Se svěží vůní zeleného citronu.

Obj. kód: 357 241

Obj. kód: 358 241

500 ml

500 ml

400 ml

Obj. kód: 343 300 - Citron

400 ml

Obj. kód: 344 300 - Jablko

400 ml

Obj. kód: 356 300 - New car

400 ml

SONAX PROFILINE
Univerzální čisticí pěna

500 ml

Vysoce aktivní, univerzální pěnový
čistič pro všechny povrchy, jako např.
čalounění, koberce, sklo, lak, guma
a plasty. Aktivní pěnové složení pro
hloubkové čištění. Odstraňuje všechna
znečištění, jako např. olej, nikotin,
mastnotu, hmyz, silikon atd. bez
zanechání šmouh nebo zbytků.

Obj. kód: 274 300

SONAX
Konzervace plastů - mat

SONAX
Konzervace plastů - lesk

Kvalitní emulze na plasty a pryž. Čistí,
udržuje a chrání. Proniká hluboko do povrchu.
Má antistatické účinky. Neodráží sluneční
paprsky.

Kvalitní emulze na plasty a pryž. Čistí,
udržuje a chrání. Proniká hluboko do povrchu.
Má antistatické účinky.

Obj. kód: 383 041

Obj. kód: 380 041

300 ml

Obj. kód: 342 300 - Vanilka

300 ml

400 ml

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SONAX
Utěrka z mikrovlákna
na interiér a skla

SONAX
Utěrka z mikrovlákna
na textil a kůži

Ultrajemná utěrka z mikrovlákna pro použití na
hladké plochy, nezanechává šmouhy ani žmolky.
Ideální ve spojení se SONAX Čističem interiéru
nebo Čističem skel.
Utěrku lze prát
běžným způsobem.
Rozměr: 40x40 cm

Vysoce kvalitní utěrka z mikrovlákna
k čištění čalounění,
textilních a kožených
povrchů. Důkladně
odstraňuje zbytky
špíny a zajišťuje
dokonalou čistotu.
Rozměr: 40x40 cm

Obj. kód: 416 541

Obj. kód: 416 800

2 ks

SONAX
Houba na skla

SONAX
Čisticí houbička

Vhodná pro rychlé odstranění vlhkosti a rosení.
Žlutá část slouží k odstranění vlhkosti či orosení
skel, modrá část k následnému vysušení.

Speciální houba s jemnými póry k odstranění
odolných nečistot z plastových dílů v interiérech
automobilů. Odstraňuje vosk a leštěnku
z nelakovaných plastových dílů exteriéru. Vhodná
i k čištění kůže.

Obj. kód: 417 100

Obj. kód: 416 000

2 ks

SONAX
Rukavice na plasty

SONAX
Kartáč na kůži a textil

SONAX
Kartáč na chlupy

SONAX
Kartáč na interiér

Umožňuje rovnoměrnou aplikaci výrobků.
Jednoduché použití a skvělé výsledky. Díky
speciálnímu tvaru rukavice dosáhnete bez
problémů i do hůře dostupných míst.

Ergonomický kartáč pro suché i mokré čištění
textílií a pro důkladné a šetrné čištění hladkých
kožených
povrchů. Ideální
v kombinaci
se speciálními
výrobky SONAX
určenými
na textilie a kůži.

Kartáč s měkkými gumovými štětinami,
které důkladně odstraní všechnu zvířecí srst
a zároveň udržují povrchy upravené.

Robustní kartáč s dlouhou
životností štětin pro intenzivní
čištění znečištěných textilií
(sedačky, koberce, rohože atd.).

Obj. kód: 417 200

Obj. kód: 416 741

Obj. kód: 491 400

Obj. kód: 491 700

Široká nabídka příslušenství a doplňků SONAX spolehlivě zajistí
vysokou kvalitu, účinnost a snadnou aplikaci, kterou zvládne každý.
Bohatá nabídka autkosmetiky SONAX umožní kompletní
péči o automobil a uspokojí požadavky i náročných
motoristů. Za všechny jmenujme ucelené řady přípravků
na ošetření laku, chromu a plastů, nejrůznější šampony,
produkty pro oživení a prodloužení životnosti laku,
leštěnky nebo čističe. Specifickou autochemii vyžadují
také motor, brzdy a chladič. K čemu jsou nejlepší
autokosmetické produkty, pokud nemáte správné
příslušenství?
SONAX dodává profesionály vyzkoušené příslušenství
a doplňky vhodné pro čištění skel, plastů, laku, dřeva,
chromu... S příslušenstvím a doplňky SONAX máte
zajištěny skvělé výsledky při péči o Váš vůz.
V naší nabídce naleznete houbičky, čistící utěrky, leštící
kotouče, kartáče, stěrky a spoustu dalších...

Kompletní nabídku doplňků a příslušenství
naleznete na internetových stránkách

www.sonax.cz
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Série
PÉČE XTREME
O SKLA A SVĚTLOMETY
SONAX
Letní kapalina do ostřikovačů
- koncentrát 1:10 citrus

SONAX
Letní kapalina
do ostřikovačů - citrus

SONAX
Letní kapalina do ostřikovačů
– koncentrát 1:100

SONAX
Letní kapalina do ostřikovačů
- koncentrát 1:100

Kapalina pro všechny typy
ostřikovačů čelního skla.
Z 1 litru koncetrátu získáte
11 litrů čisticí kapaliny. Zajišťuje
jasný výhled během vteřiny.
Odstraňuje olej, hmyz, saze
a silikon. Se svěží citronovou
vůní. Vhodná i pro vysoce
kvalitní xenonové světlomety.
Neobsahuje fosfáty. Ředitelná
naředěním l
vodou z vodovodu.
získáte 11

Kapalina ihned
připravena k použití.
Rychle odstraňuje
hmyz, olej, saze,
silikon a další
problematické mastné
filmy z čelního skla.
Vhodná i pro vysoce
jakostní xenonové
světlomety. Neobsahuje
fosfáty.

Kapalina pro všechny typy ostřikovačů
čelního skla. Z 25 ml koncetrátu získáte
naředěním s vodou z vodovodu celkem
2,5 litrů čisticí kapaliny.
Odstraňuje hmyz, olej, saze,
silikon a nebezpečné oslňující
filmy beze šmouh. Ideální
pro vysoce kvalitní xenonové
světlomety. Se svěží vůní.
Neobsahuje fosfáty.
naředěním l
získáte 2,5

Vysoce koncentrovaná čistící přísada
do ostřikovačů skel pro letní období.
Z 25 ml (dávkovač na dóze)
koncentrátu získáte 2,5 litru čisticí
kapaliny. Odstraňuje hmyz, olej,
saze, silikon a nebezpečné oslňující
t
koncentrá
filmy beze šmouh. Pro vysoce
0
0
:1
1
kvalitní xenonové světlomety.
Se svěží vůní. Neobsahuje fosfáty.
naředěním l
Ředitelná vodou z vodovodu.
získáte 25

Obj. kód: 371 141

Neutral

Obj. kód: 260 300

Obj. kód: 260 500 - citrus

Obj. kód: 371 000

Obj. kód: 373 141

Citron

1l

5l

25 ml

SONAX
Politura na skla

SONAX
Čistič skel

SONAX
Odstraňovač hmyzu

SONAX
Houba na odstranění zbytků hmyzu

Přípravek pro odstranění
nečistot z vnější strany
autoskel. Účinně
odstraňuje i nejodolnější
nečistoty, např. silikon,
vosk, olej, zbytky hmyzu
atd. Zároveň zabraňuje
tvorbě šmouh.
Vhodný i na tónovaná skla.

Okamžitě odstraňuje
z čelních skel a světlometů
zbytky hmyzu, nečistoty,
nikotin apod. Ideální
i pro domácí použití.
Neobsahuje fosfáty.

Rychle a bez
námahy odstraňuje
ze skel, laku, chromu
a plastů zbytky
hmyzu. Neobsahuje
rozpouštědla.

Houbu na odstranění hmyzu využijete
při čištění skla, laku a plastů. Zbytky hmyzu
odstraňuje lehce, rychle a bez škrábanců.

Obj. kód: 337 100

250 ml

Obj. kód: 338 241

500 ml

Obj. kód: 533 200

500 ml

Obj. kód: 427 141

SONAX
Sada na renovaci světlometů

SONAX PROFILINE
Politura na světlomety

SONAX PROFILINE
Keramická ochrana světlometů

Přípravek na jednoduché
odstranění zažloutnutí a jemných
škrábanců na plastových
světlometech. Ošetřené povrchy
budou trvale chráněny před
opětovným zažloutnutím
a blednutím.

Profesionální přípravek
na renovaci a jednoduché
odstranění zažloutnutí,
zmatnění a na jemné
škrábance na plastových
světlometech.

Dlouhodobá keramická
ochrana plastových
světlometů. Ochranná
vrstva z křemíkového uhlíku
je odolná vůči povětrnostním
vlivům a při mytí vozidel.
Zabraňuje vyblednutí
světlometů v důsledku
UV záření. Obsahuje
10 sáčků po 5 ml.

Obj. kód: 405 941

Obj. kód: 276 141

sada

Kvalita
na prvním místě...

250 ml

Obj. kód: 276 541

VLHČENÉ UBROUSKY + ČISTIČE KLIMATIZACE
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SONAX
Čisticí utěrky na skla

SONAX
Čisticí utěrky na plasty

SONAX
Čisticí utěrky na interiér

SONAX
Čisticí utěrky na kůži

Vlhčené utěrky
k čištění čelních
skel a ostatních
skleněných ploch.
Čistí beze šmouh.
Jsou ideální
na cesty. Výrobek
ze 100 % přírodních
materiálů,
neobsahuje
mikroplasty.

Vlhčené utěrky
k čištění všech
plastových částí, jsou
vhodné i na dřevo
a pryž. Praktické
řešení pro interiér
a exteriér. Ideální
na cesty. Výrobek
ze 100 % přírodních
materiálů, neobsahuje
mikroplasty.

Vlhčené utěrky
pro čištění všech
povrchů v interiéru
vozu, navigaci,
obložení dveří, strop,
sedadla, čalounění.
Dají se použít
i v domácnosti. Výrobek
ze 100 % přírodních
materiálů, neobsahuje
mikroplasty.

Vlhčené utěrky
s jojobou pro rychlé,
snadné a důkladné
čištění všech
typů kůží. Pečující
látky pronikají kůží,
osvěžují barvy
a chrání ji. Kůže je
po ošetření jemná
a vláčná. Výrobek
ze 100 % přírodních
materiálů, neobsahuje
mikroplasty.

Obj. kód: 412 000

25 ks

Obj. kód: 412 100

25 ks

Obj. kód: 412 200

25 ks

SONAX
Čistič klimatizace
AirAid Symbiotic

SONAX
Čistič klimatizace
AirAid Symbiotic Green Lemon

Snadno a rychle zajišťuje dlouhodobou hygienu
vzduchu a zbavuje interiér vozidla nepříjemných
pachů. Inovativní receptura čistí klimatizaci,
ventilační systémy a výparníky a v interiéru
automobilu zanechává svěží vůni.

Snadno a rychle zajišťuje dlouhodobou
hygienu vzduchu a zbavuje interiér vozidla
nepříjemných pachů. Inovativní receptura čistí
klimatizaci, ventilační systémy a výparníky
a v interiéru automobilu zanechává svěží vůni.

Obj. kód: 323 100

Obj. kód: 323 400

100 ml

INOVOVANÝ SONAX
ČISTIČ KLIMATIZACÍ AIR AID SYMBIOTIC
čistí klimatizaci, ventilační systémy a výparník
odstraňuje zápach a zajišťuje dlouhodobou hygienu vzduchu
zanechává v interiéru svěží vůni
rychlé a snadné použití
lze použít preventivně u nových vozidel
dvě aplikace ročně poskytují trvalou ochranu

100 ml

Obj. kód: 412 300

25 ks
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Série
ADITIVA
XTREME
SONAX
Zvýšení oktanového čísla

SONAX
Čistič palivového systému benzín

SONAX
Olejové aditivum

Přípravek na zvýšení
oktanového čísla
od 2 do 3 jednotek.
Snižuje spotřebu paliva.
Chrání katalyzátory
a lambda sondy.
Vhodné i pro turbomotory.

Přípravek na čištění
palivového systému
benzinových motorů, který
pomáhá obnovit jeho
maximální výkon. Šetří
palivo.

Pomáhá redukovat
spotřebu motorového oleje
a životnost motoru redukcí
tření. Udržuje viskozitu
oleje. Ulehčuje běhu
motoru.

Obj. kód: 514 100

250 ml

Obj. kód: 515 100

250 ml

Obj. kód: 516 100

250 ml

SONAX
Čistič palivové
soustavy diesel

SONAX
Čistič vstřikování
a karburátoru

SONAX
Ochrana pro Common Rail
Diesel System

Pro optimální provoz
motoru. Odstraňuje
usazeniny ze vstřikování
a pístů. Čistí celý palivový
systém. Chrání proti
korozi. Snižuje emise
výfukových plynů.

Pro dosažení
maximálního výkonu
motoru. Čistí zanesené
vstřikování, karburátory,
ventily, zapalovací svíčky
a spalovací komory.
Odstraňuje zbytky nečistot
z palivových rozvodových
prvků, vstřikování a sání
komor.

Zlepšuje nižší standard
motorové nafty pro
zajištění optimálního
výkonu moderních
dieselových systémů.
Zlepšuje mazací
schopnosti motorové
nafty. Snižuje spotřebu
paliva.

Obj. kód: 518 100

250 ml

Obj. kód: 519 100

Tradiční partner
motoristického sportu...

250 ml

Obj. kód: 521 100

250 ml

ZIMNÍ AUTOKOSMETIKA
SONAX
Rozmrazovač skel - rozprašovač
Rychle a účinně
odstraňuje námrazu
ze skel. Při použití
tohoto výrobku není
potřeba škrabka, čímž
se zabrání poškrábání
oken.

Obj. kód: 331 241

SONAX
SONAX
Přípravek proti zamlžování oken Zimní kapalina
do ostřikovačů koncentrát
Snadno aplikovatelný
přípravek, který chrání
skleněná a plastová okna
proti zamlžování.

500 ml

SONAX
Zimní kapalina
do ostřikovačů -20°C
Náplň do ostřikovačů pro zimní
období. Rychle a důkladně
odstraňuje oleje, prach, sůl
a další typické zimní nečistoty.
Nezanechává šmouhy. Je šetrná
k laku a plastovým dílům.
Připravena k přímému použití.

Obj. kód: 332 541

2l

Obj. kód: 332 500

5l

Obj. kód: 355 241

Náplň do ostřikovačů pro zimní období.
Rychle a důkladně odstraňuje oleje,
prach, sůl a další typické zimní nečistoty.
Nezanechává šmouhy. Šetrná k laku
a plastovým dílům.

500 ml

Z 1 litru koncentrátu vyrobíte:

Obj. kód: 332 300

1l

Obj. kód: 332 505

5l

Obj. kód: 332 705

25 l

Obj. kód: 332 805

60 l

Odolnost
do °C
- 30 °C
- 20 °C
- 10 °C

Dílů
kapaliny
2
1
1

SONAX
Ošetření pryže - lůj

SONAX
Rozmrazovač zámků

Zabraňuje přimrznutí pryžového těsnění
dveří, oken nebo víka zavazadlového prostoru.
Pryžové díly zvláčňuje a chrání
před popraskáním.

Rozmrazuje zamrzlé zámky
a chrání je před opětovným
zamrznutím.

Obj. kód: 499 100

Obj. kód: 331 541

20 g

50 ml

Dílů
vody
1
1
2

Získáte
litrů
1,5 litru
2 litry
3 litry

12
X

13

AUTOKOSMETIKA
PRO PROFESIONÁLY

interiér
exteriér
lak

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

X14

SONAX
Čistič interiéru - tepovač

SONAX
Multistar

SONAX
Čistič skel

SONAX PROFILINE
Čistič skel

Silně pěnící prostředek odstraňující
i velmi silná znečištění plastových dílů,
čalounění a koženky. Celý interiér
provoní příjemnou vůní a oživí i barvy.
Vhodný i pro použití v extraktoru.
Doporučené ředení: 1:5 - 1:50.
Hodnota pH:
9,0 - 10,0

Univerzálně použitelný
velmi silný čistič sloužící
k čištění vozu nebo
k velmi silnému předmytí
v mycích linkách.
Výrobek je určený
i k čištění interiéru
vozu.
Doporučené ředění:
exteriér - 1:5 - 1:30
interiér - 1:10 - 1:50
Hodnota pH: 11,0

Přípravek vhodný pro všechny skleněné
povrchy uvnitř i vně vozidel a budov.
Spolehlivě a bezezbytku odstraňuje
zbytky hmyzu, oleje, silikonu, nikotinu
atd. Rozpouští nepříjemný mazlavý film
z oken a zajišťuje tak jasný výhled a tím
i Vaši bezpečnost.
Hodnota pH:
7,0 - 8,0

Přípravek vhodný pro všechny skleněné
povrchy uvnitř i vně vozidel a budov.
Spolehlivě a bezezbytku odstraňuje
zbytky hmyzu, oleje, silikonu, nikotinu
atd. Obsahuje speciální složku, která
změkčuje vodu, rychle usychá
a nezanechává šmouhy.
Hodnota pH: 7,5 - 8,5

Obj. kód: 321 605

10 l

Obj. kód: 627 600

10 l

Obj. kód: 338 505

5l

Obj. kód: 627 705

25 l

Obj. kód: 338 600

10 l

Obj. kód: 335 600

SONAX PROFILINE
Péče o plasty

SONAX PROFILINE
Vnitřní plasty

SONAX PROFILINE
Univerzální čisticí pěna

Přípravek pro čištění veškerých
plastových povrchů v exteriéru
i interiéru. Osvěžuje barvy, odstraňuje
povrchové škrábance. Neobsahuje
rozpouštědla. Snadné použití i po
umytí motoru. Obsahuje silikon.
V závislosti na požadovaném
lesku lže ředit do poměru 1:2.

Čistič plastů bez silikonu
a rozpouštědel pro vnitřní prostor
vozidla. Interiér krásně provoní
a zanechá matný povrch, který
má antireflexní vlastnosti. Vytváří
antistatický film, který odpuzuje
prach. Neobsahuje silikon.

Vysoce aktivní, univerzální pěnový
čistič pro všechny povrchy, jako např.
čalounění, koberce, sklo, lak, guma
a plasty. Aktivní pěnové složení pro
hloubkové čištění. Odstraňuje všechna
znečištění, jako např. olej, nikotin,
mastnotu, hmyz, silikon atd. bez
zanechání šmouh nebo zbytků.

Obj. kód: 286 300

Obj. kód: 274 300

Obj. kód: 205 500

5l

1l

400 ml

SONAX PROFILINE
Pěna na čištění kůže

SONAX PROFILINE
Pěna na čištění kůže

SONAX PROFILINE
Péče o kůži

Pěna na čištění kůže
a údržbu všech hladkých
i perforovaných kůží.
Oživuje barvy a impregnuje,
aniž by způsobovala kluzký
povrch. Neobsahuje silikon.

Mimořádně silná čisticí
pěna se zpěňovacím aplikátorem
na čištění kůže pro profesionální
použití. Odstraňuje i velmi
odolné nečistoty. Vhodná
pro barvené hladké
i perforované kůže.

Profesionální
prostředek s UV ochranou
ke snadnému ošetření
hladké i perforované
kůže v interiéru.
Osvěžuje a udržuje
původní barvu.

Obj. kód: 289 300

400 ml

Obj. kód: 270 300

1l

Obj. kód: 282 300

1l

10 l
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PROFESIONÁLNÍ MYTÍ VOZIDEL
SONAX
Autošampon – koncentrát

SONAX PROFILINE
Aktivní pěna ENERGY

SONAX
Multistar

Autošampon pro ruční
i strojové mytí se zvýšeným
účinkem. Ošetřeným plochám
dodává vysoký lesk
a nezanechává žádné skvrny.
Doporučené ředění: 1:200
Hodnota pH: 7,5

Vysoce účinný čisticí prostředek
pro rozpouštění nečistot s vynikajícími
pěnivými vlastnostmi. Vhodný
jako šampon, odstraňovač hmyzu
a čistič disků.
Ředění:
1) ruční zpěňovač - 1:10 až 1:20
3) ruční mytí - 50-80 ml do 10 l teplé vody

Univerzálně použitelný velmi
silný čistič sloužící k čištění
vozu nebo k velmi silnému
předmytí v mycích linkách.
Výrobek je určený i k čištění
interiéru vozu.
Doporučené ředění:
1:5 - 1:30
Hodnota pH: 11,0

Obj. kód: 314 500

5l

Obj. kód: 522 705

25 l

Obj. kód: 618 300

1l

Obj. kód: 627 600

10 l

Obj. kód: 627 705

25 l

SONAX XTREME
Čistič disků

SONAX PROFILINE
Čistič disků s kyselinou

SONAX PROFILINE
Odstraňovač hmyzu

Speciální čistič určený pro odstranění
usazených nečistot jak z ocelových
disků, tak z disků z lehkých
slitin. Odstraňuje prach
z brzdového obložení,
mastnotu a jiná
provozní znečištění.
Hodnota pH: 6,0 - 7,0

Přípravek vhodný pro všechny
skleněné povrchy uvnitř i vně
vozidel a budov. Spolehlivě
a bezezbytku odstraňuje zbytky
hmyzu, oleje, silikonu, nikotinu
atd. Obsahuje speciální složku,
která změkčuje vodu, rychle
usychá a nezanechává šmouhy.
Hodnota pH: -1,0 - 0

Profesionální přípravek pro snadné,
rychlé a důkladné odstranění
zbytků zaschlého hmyzu
ze skel, lakovaných
i plastových dílů a chromu.
Používá se neředěný.
Hodnota pH: 10,5 - 11,2

Obj. kód: 230 500

5l

Obj. kód: 651 600

10 l

Obj. kód: 230 705

25 l

Obj. kód: 651 705

25 l

SONAX
Odstraňovač hmyzu
pro mycí zařízení
Profesionální přípravek
pro snadné, rychlé a důkladné
odstranění zbytků zaschlého
hmyzu ze skel, lakovaných
i plastových dílů a chromu.
Doporučené ředění:
1:20 - 1:200
Hodnota pH: 12,5 - 13,5

Obj. kód: 624 705

25 l

Obj. kód: 533 500

5l

SONAX
Čistič motoru a pantů

SONAX
Odstraňovač asfaltu

Přípravek určený k čištění
olejem a tukem znečištěných
strojových dílů, agregátů,
motorů, čerpacích strojů,
nářadí a podlah v dílnách.
Neobsahuje rozpouštědla
a fosfáty.
Doporučené ředění:
1:1 - 1:10
Hodnota pH: 9,5 - 10,5

Slouží k odstraňování skvrn
od asfaltu, dehtu, oleje, různých
konzervačních látek a zbytků
samolepek z chromovaných
a lakovaných dílů.

Obj. kód: 607 600

Obj. kód: 304 505

10 l

5l

SONAX PROFILINE
Vnější plasty - bez silikonu

SONAX PROFILINE
Konzervace pneu - lesk

SONAX PROFILINE
Čistič pneu a pryže

Čistí, ošetřuje a navrací
vnějším plastovým dílům
původní vzhled a barvu.
Dodává ošetřeným
plochám lesk. Přípravek
je transparentní, a proto
je vhodný na všechny druhy
a barvy plastových dílů.

Pneumatiky budou po použití dlouhodobě
ošetřeny a při pravidelném používání
zároveň chráněny před popraskáním,
předčasným stárnutím, hnědým
zbarvením a vyblednutím barev.
Sytě černý lesklý vzhled vydrží
na pneumatikách po dobu několika
týdnů. Vhodný pro všechny typy
pneumatik. Obsahuje silikon.

Čistící a regenerační přípravek
na pryžové díly a pneumatiky
s ochrannými vlastnostmi.
Ošetřovaným plochám dodává
původní vzhled a udržuje je
v pružném stavu. V zimním
období zamezuje přimrzání
pryžových dílů. Obsahuje silikon.

Obj. kód: 235 500

Obj. kód: 340 505

Obj. kód: 210 300

10 l

5l

5l

PROFESIONÁLNÍ MYTÍ VOZIDEL
SONAX
Odstraňovač vzdušné
koroze bez kyseliny

SONAX
Odstraňovač vzdušné
koroze s kyselinou

Odstraňuje povrchovou lokální korozi,
drobné skvrny od rzi a průmyslový spad
ze všech lakovaných povrchů.
Výrobek je šetrný k laku.
Hodnota pH: 7,0 - 8,0

Odstraňuje z laku a lakovaných plastů vzdušnou
korozi, korozivní skvrny, vápenné usazeniny
a průmyslový prach.
Hodnota pH: 0,5 - 1,0

Obj. kód: 513 505

Obj. kód: 513 605

SONAX PROFILINE
Odstraňovač vodního kamene
Přípravek k okamžitému
použití účinně odstraňuje vodní
kámen a skvrny způsobené
zaschnutím minerálních solí
na vozidlech. Vhodný
i pro laminované povrchy.
Neobsahuje kyselinu
fluorovodíkovou.
Hodnota pH: 3,0 - 3,5

10 l

Obj. kód: 275 300

1l

CLEANING RECOMMENDATION
FOR EXTERIOR CLEANING OF VEHICLES

CAR

ENGINE CLEANING /
SEALING

607

5l

X
16

PRE-CLEANING

Engine + cold cleaner

627

PROFILINE MultiStar

min

600

304

Art.No. 02319050 ___ 200 l

Art.No. 06008000 ____ 60 l

Art.No. 03045050 _____ 5 l

PROFILINE Plastic
Protectant Exterior
min

1-5

0-1

PURE-1:2

PURE

Art.No. 03342000 __ 300 ml

210

min

1-5

1:200

Art.No. 06006000 ____ 10 l
Art.No. 06007050 ____ 25 l

PLASTIC CARE EXTERIOR

PROFILINE Iron+Rust
Remover special

min

1-5

PURE

Art.No. 02315050 _____ 5 l
Art.No. 02317050 ____ 25 l

513

Tar remover

min

3-5

SPECIAL APPLICATIONS /
RUST FILM AND FOLIATIONS

TAR AND RESIN / WATERSPOTS

Shampoo

min

1:5-1:10

Art.No. 06273410 ____ 1 l Art.No. 06278000 ____ 60 l
Art.No. 06276000 ____ 10 l Art.No. 06279000 ___ 200 l
Art.No. 06277050 ____ 25 l

HANDWASH

Rim cleaner
Red max

1-5

1:1-1:5

Art.No. 06078000 ____ 60 l

231

min

3-5

Art.No. 06076000 ____ 10 l
Art.No. 06077050 ____ 25 l

RIM CLEANING

Art.No. 05136050 ____ 10 l

Art.No. 05138000 ____ 60 l

PURE

Art.No. 02103000 _____ 1 l

Alternative for older vehicles:

205

474

PROFILINE
PlasticCare

651

Rim cleaner
acidic concentrate

618

PROFILINE
ActiFoam Energy

390

SX90
min

min

1:1-1:5

1:20-1:30

1-2

275

Tree sap
remover

1-5

PURE

Art.No. 02054050 _____ 1 l
Art.No. 02055000 _____ 5 l
Art.No. 02057050 ____ 25 l

Resources /
Tools
Art.No. 04969410
Art.No. 04997000

min
0-1

Treatment time min. – max.

Art.No. 04745050 _____ 5 l

PRO TIP

e
when th
engine Cover
an the
wn.
Only cle s cooled do mponents
ha
co
ic
ne
engi
electron eeting.
posed
sh
any ex protective
with

1:1

Mix ratio with water

Art.No. 06516000 ____ 10 l
Art.No. 06517050 ____ 25 l

Resources /
Tools
Art.No. 04969410
Art.No. 04271410

rinciple
Basic p leaners:
d
c
for all hot surfaces an

on
!
spray
dry on
Do not t let them
do no

Resources/
Tools
Art.No. 04969410
Art.No. 01417980

Art.No. 06519000 ___ 200 l

PROhiTcleIPone wheelards

the ve
backw
Rotate forwards or ots.
y sp
tion
revolu reach all dirt
to

Art.No. 06183000 _____ 1 l Art.No. 06186000 ____ 10 l
Art.No. 06185000 _____ 5 l Art.No. 06187050 ____ 25 l

Resources /
Tools
Art.No. 04280000
Art.No. 04965410
Art.No. 04174000
Art.No. 04508000

PRO TIP

ct
in dire
e vehicle o wash,
po
wash th
Do not After a sham oughly
.
or
ht
th
sunlig e vehicle
rinse th with clean
water.

627

Iron + Rust
remover
acid-free

PROFILINE
MultiStar

min

min

min

min

PURE

PURE

PURE

1:10-1:30

0–1

PURE-1:3

513

PROFILINE
Waterspot
remover

Art.No. 03903000 __ 400 ml

Resources /
Tools
Art.No. 04502050
Art.No. 04969000
Art.No. 04997000
Art.No. 04222000

3-5

0–1

Art.No. 02753000 __ 400 ml

PRO TIP

rface
and su ively
d resin
fect
Hardene removed ef
n be
ay.
rust ca
with Cl

1-5

Art.No. 05135050 _____ 5 l

Resources /
Tools
Art.No. 04280000
Art.No. 04969410
Art.No. 04271410

PRO TIP

s
vehicle
lly clean
Carefu t wraps with
at
with m tar and
MultiS
onge.
Multi sp

Resources / Tools
Art.No. 04173000
Art.No. 04171410

SONAX GmbH · Münchener Str. 75 · D–86633 Neuburg/Donau
Tel. +49 (0)8431 53-0 · Fax +49 (0)8431 53-376
www.sonax.com · info@sonax.com
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Série
PROFESIONÁLNÍ
XTREME
BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ LAKU
SONAX PROFILINE
Politura bez silikonu 3/6

SONAX PROFILINE
Perfect Finish 4/6

SONAX PROFILINE
Cut & Finish 5/5

SONAX PROFILINE
Cutmax 6/3

Politura pro nové laky nebo
laky po renovaci. Odstraňuje
hologramy a laku poskytuje
ochranu a lesk. Může být
použita i jako mezikroková
politura pro ještě hlubší
ochranu laku. Pro strojní
zpracování.

Nová politura ke strojnímu
jednokrokovému leštění
určená k odstranění
rozstřiku po lakování
nebo k odstranění škrábanců
z lakovaných ploch.
Pro strojní zpracování.

Politura s vysokým brusným
výkonem určená k rychlému
odstranění poškození,
např. od prachu, barevného
rozstřiku, škrábanců atd.
Vysoká brusná schopnost
s vysokým leskem.
Pro strojní zpracování.

Silně abrazivní/brusná pasta
pro broušení velmi zvětralých
laků. Vysoká brusná schopnost
se středním leskem, nevytváří
šedé/matné plochy.
Pro strojní zpracování.

Obj. kód: 224 300

Obj. kód: 225 300

Obj. kód: 208 300

1l

1l

1l

Obj. kód: 246 300

1l

SONAX PROFILINE
Brusná pasta bez silikonu 5/4

SONAX PROFILINE
Brusná pasta bez silikonu 6/2

SONAX PROFILINE
Ultimate Cut 6+/3

SONAX PROFILINE
Tvrdý vosk bez silikonu 2/4

Brusná politura
bez obsahu silikonu
pro broušení zvětralých
a mírně poškrábaných
laků. Odstraňuje
škrábance a nedostatky
po lakýrnických pracích.
Pro strojní zpracování.

Brusná pasta/politura
s velkým obsahem brusných
částic. Odstraňuje
nečistoty, rýhy
a škrábance. Vhodná
pro leštičky i ruční
použití.

Politura s mimořádně
rychlým brusným účinkem
vhodná pro odstranění
hlubokých škrábanců
a výbrusů. Obsahuje vysoce
žáruvzdorný oxid hlinitý,
vyniká nízkou prašností
(tzv. Low Dust-Technologie)
a je velmi lehce stíratelná.

Kvalitní lešticí a konzervační
prostředek určený
k ošetření lesklých, ale
již vyzrálých pastelových
a metalických autolaků.
Ošetřeným plochám dodává
vysoký lesk a zajišťuje
jejich dlouhodobou
ochranu. Pro ruční i strojní
zpracování.

Obj. kód: 319 300

1l

Obj. kód: 320 141

250 ml

Obj. kód: 320 300

1l

Obj. kód: 239 300

1l

Obj. kód: 280 300

1l

SONAX PROFILINE
EX 04/06

SONAX PROFILINE
Prostředek pro přípravu laku

SONAX PROFILINE
Polymerová ochrana

SONAX PROFILINE
Brusná politura na skla

Speciální profesionální
politura určená ke strojnímu
zpracování výhradně
excentrickou leštičkou.
Lehce odstraňuje poškrábání,
zajišťuje hluboký lesk, vynikající
oživení barev a nezanechává
hologramy.

Speciální čistící rozpouštědlo
odstraňuje rychle a efektivně
mastnotu, olej a znečištění
od silikonu. Připraví lak
pro ošetření dlouhodobou
konzervací. Ideální
pro odkonzervování lakovaných
ploch a slouží také jako čistič
po lakování. Zvýrazňuje
hologramy po broušení.

Ochrana povrchových ploch
s hybridní polymerovou
technologií pro všechny
lakované plochy. Poskytuje
ochranu laku až na 6 měsíců.

Slouží k odstranění
lehkých škrábanců
a vyčištění zmatovaného
či poleptaného
skla apod. Určeno
pro strojní zpracování
za použití SONAX Filcového
kotouče na skla (493 300).

Obj. kód: 237 300

Obj. kód: 223 300

Obj. kód: 273 141

Obj. kód: 242 300

1l

400 ml

340 ml

250 ml

SONAX
Clay Disc 150 mm

SONAX
Modelína na čištění laku

SONAX PROFILINE
Politura na světlomety

SONAX PROFILINE
Keramická ochrana světlometů

Speciální kotouč pro excentrickou
leštičku, dosahuje stejného efektu
jako SONAX Modelína na čištění laku.
Čistí a vyhlazuje lakované povrchy,
odstraňuje
i velmi odolné
nečistoty.

Speciální výrobek pro profesionální použití určený
k odmaštění laku. Měkká čisticí hmota slouží
k odstranění průmyslového prachu, spadu, rzi,
pryskyřice, dehtu, zbytků hmyzu a jiných silných
znečištění. Použití se SONAX Čističem skel (338 241)
nebo vodou se šamponem.

Profesionální přípravek
na renovaci a jednoduché
odstranění zažloutnutí,
zmatnění a na jemné
škrábance na plastových
světlometech.

Dlouhodobá keramická
ochrana plastových
světlometů. Ochranná vrstva
z křemíkového uhlíku je
odolná vůči povětrnostním
vlivům a při mytí vozidel.
Zabraňuje vyblednutí
světlometů v důsledku
UV záření. Obsahuje
10 sáčků po 5 ml.

Obj. kód: 451 241

Obj. kód: 450 105

Obj. kód: 276 141

100 g

250 ml

Obj. kód: 276 541

+
sh

5

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
SONAX
Kotouč zelený 160 mm
- středně brusný

SONAX
Kotouč červený 160 mm
- brusný tvrdý

SONAX
Kotouč beran 130 mm
- velmi brusný

SONAX
Kotouč černý 160 mm
- jemný

Zelený středně brusný
kotouč o průměru 160 mm
na opravu, resp. obnovení
lesku laku.

Profesionální brusný kotouč pro opravu,
resp. obnovení lesku laku.

Profesionální velmi brusný kotouč o průměru
130 mm na opravu, resp. obnovení lesku laku.

Profesionální lešticí kotouč pro strojní
zpracování. Extra měkký, nevytváří
hologramy.

Obj. kód: 493 000

Obj. kód: 493 100

Obj. kód: 493 141

Obj. kód: 493 241

SONAX
Kotouč HybridWollPad
Dual Action – 143 mm

SONAX
Kotouč filcový na skla
- 127 mm

Efektivní lešticí kotouč o průměru
143 mm pro excentrické leštičky.
Odstraňuje hluboké škrábance
a zkracuje dobu leštění.

Profesionální filcový kotouč na leštění skla ve
spojení se SONAX Politurou na skla (273 141).

X18

PAD-NAVIGATOR

ABRASIVENESS

The suitable combination of polish with the polishing pad is
The suitable
decisive
combination of polish with
for
the polishing pad is decisive for
the polishing result. Felt and lambswool are strongest with
the polishing
regard
result. Felt and to
lambswool
the
are strongest with regard to the
abrasive effect, sponges are less abrasive but provide more
abrasive shine.
effect, sponges are less abrasive but provide more shine.

Obj. kód: FINISH
493 800
Foam pad hard
Art.No. 04937410 (200)
Art.No. 04931000 (160)
Art.No. 04937000 (80)

Obj. kód: 493 300
Orbital polishing pad
hard

FINISH
Foam pad medium
Felt pad
127
Art.No. 04936000 (200)
Art.No. 04930000 Art.No.
(160)
0493300
Art.No. 04935410 (80)

SONAX
Lešticí
kotouč
Perfect
SP
Finish
pro excentrické 06-02
224
320
leštičky
žlutý - 143 mm

SONAX
Lešticí kotouč
FS
NP
05-04
pro excentrické
leštičky03-06
208
červený319
- 143 mm

Středně tvrdý lešticí kotouč o průměru
143 mm pro excentrické leštičky. Vyniká
dlouhou životností a vysokou absorpční
kapacitou. Snadná výměna díky suchému
zipu.

Abrazivní lešticí kotouč o průměru 143
mm pro excentrickou leštičku.
Vyniká dlouhou životností a vysokou
absorpční kapacitou.
Snadná výměna díky suchému zipu.

Art.No. 04934410 (165)
Art.No. 04934000 (143)

Polish

LambswoolOrbital
pad
Hybridpolishing
wool pad
Foam pad
pad
hard
Orbital polishing pad
Foam
Foam
pad medium pad
Orbital polishing
soft
pad
Foam pad soft
133
medium
143
hard
medium
Art.No. 04937410 (200)
Art.No. 04936000 (200)
Art.No.
Art.No.
04931410
Art.No.
04935000
04938000
Art.No. 04931000
(165)
(160) Art.No. 04934410
Art.No.
(165) Art.No. 04930000
04936410
(160) Art.No. 04935000 (165)
(200)
Art.No. 04936410 (200)
Art.No. 04933410
Art.No. 04937000
(143)
(80) Art.No. 04934000
Art.No.
(143) Art.No. 04935410
04932410
(80) Art.No. 04933410 (143)
(160)
Art.No. 04932410 (160)

XP
Glass
Ultimate
02-06
Polish
Cut

Art.No.

300
273

Felt pad 127
Lambswool pad 133
Hybrid Wool pad
143
Foam pad hard
Orbital polishing pad
hard
Foam pad medium
Orbital polishing pad
medium
Foam pad soft

Obj. kód: 493 341

Obj. kód: 493 400

= Top-Recommendation

239

Cut
Max

Final
Cut+
Perfect
Finish
Finish

SP
06-02

ExCut
FS
NP
05-05
05-04
03-06

XP
02-06

Final EX
ExCut
EX
04-06
05-05
04-06

246

278
225
224

320

319
245
208

300

278 242
245

242

19

DLOUHODOBÉ OCHRANY LAKU

SONAX PREMIUM CLASS
Karnaubský vosk
Vysoce kvalitní ochrana pro nové a zánovní laky. Chrání proti nepříznivým
povětrnostním vlivům a snižuje přilnavost nečistot. S efektem odtoku
vody. Vysoce kvalitní karnaubský vosk chrání barvu a dodává laku
perfektní zářivý lesk. Balení obsahuje 2 ks houbových aplikátorů
a utěrku z mikrovlákna. Ochrana na 6 měsíců.

Obj. kód: 211 200

sada

SONAX PROFILINE
CERAMIC COATING EVO
Kompletní sada pro dlouhodobou keramickou ochranu laku. Sada obsahuje čtyři
produkty - BaseCoat Evo, GlossCoat Evo, základní čistič Prepare Evo a tři aplikační
houbičky. BaseCoat a GlossCoat vytvářejí jednotlivé vrstvy díky polymerní síti
z kapalných pryskyřic na bázi křemíku a pojiv. Ve vzduchu složky reagují nezávisle
na sobě a vytvářejí velmi pevnou, tvrdou, přilnavou a velmi odolnou vrstvu. Zaručuje
hluboký lesk, zdůrazňuje barvu a hloubku laku a zajišťuje snadnější následnou údržbu
díky efektu „Easy-to-Clean“. Keramickou ochranu CC EVO je možné aplikovat na
veškeré čiré dvouvrstvé laky, matné laky, stejně tak i na vozidla polepená fólií.
Účinnost nelze zaručit u jednovrstvých laků a starších nátěrů (např. nitrolaky).

Obj. kód: 237 941

sada

DLOUHODOBÉ OCHRANY LAKU

SONAX PROFILINE
HybridCoating CC ONE
Zaručuje intenzivní sytost barev zejména u tmavých
laků a vytváří excelentní lesk. Povrch zůstává
hladký a zaručí výjimečný odperlovací efekt
po dobu až 15 měsíců. Lze použít jako samostatnou
ochrannou vrstvu nebo jako obnovení/oživení
stávajících keramických ochran - SONAX PROFILINE
CeramicCoating CC36 nebo SONAX PROFILINE
CeramicCoating CC Evo.
Spotřeba: 25 ml/1 vozidlo, balení
vystačí na dvě aplikace.

Obj. kód: 267 000

sada

SONAX PROFILINE CC One:
Mimořádný výkon s vysokým potenciálem
Tímto novým výrobkem neuburská společnost SONAX úspěšně rozšířila řadu nejmodernějších produktů
na ochranu laku pro profesionály a ambiciózní fanoušky autokosmetiky. Inovace z výzkumu a vývoje
uzavírají etapu mezi jednoduchými aplikacemi vosku a komplexními keramickými ochranami laku
PROFILINE CC 36 a PROFILINE CC Evo.
PROFILINE CC One je další vysoce kvalitní výrobek pro dlouhodobou ochranu laku s přesvědčivým
efektem „výkon – cena“. Jedná se o vysoce kvalitní alternativu k dříve dostupným výrobkům, jejich
aplikace byla pro fanoušky autokosmetiky složitejší.
Se dvěma zavedenými inovacemi keramických ochran laku PROFILINE CC 36 a PROFILINE CC Evo dosáhl
SONAX v posledních letech nových milníků v programu dlouhodobých ochran laku. Tyto produkty byly
speciálně navrženy tak, aby splňovaly ty nejvyšší požadavky poskytovatelů profesionálních služeb
v modernizaci vozidel. Vyznačují se nejvyššími výhodami s životností až 36 měsíců.
V závislosti na tom, jak se o lak svého vozu staráte, je „životnost“ aplikované vrstvy CC One

až 15 měsíců – lak vozu je po celou tuto dobu dokonale chráněn díky inovativní Si- Carbon Technology
– a to s velmi časově úsporným procesem aplikace v jednom kroku. Receptura vyvinutá experty SONAX
dodává laku zářivý hluboký lesk, vynikající a intenzivní barevnou hloubku a výjimečně hladký povrch
odpuzující nečistoty.
Sada obsahuje kromě samotného přípravku i čtyři aplikační houbičky a vystačí na dvě aplikace.
Podle zkušeností trvá aplikace přibližně jednu hodinu na jedno vozidlo. Jako u všech vysoce kvalitních
ochranných produktů laku uživatel dosáhne nejlepšího výsledku, pokud je vozidlo před aplikací bez
škrábanců a zcela čisté. Profesionálové proto lak opracovávají ručně nebo ještě lépe za pomoci leštičky.
K tomuto účelu SONAX doporučuje používat bezsilikonové politury z řady PROFILINE. Před samotnou
aplikací přípravku CC One se doporučuje odmaštění povrchu laku přípravkem SONAX PROFILINE Prepare
a SONAX Utěrkou z mikrovlákna PROFI. Nový lak stačí před zpracováním pouze umýt a odmastit. To má
za následek značnou časovou výhodu.

Co je vlastně Si Carbon technology?

Technologie Si-Carbon představuje další milník ve vývoji ochrany laku. Umožňuje hydrofobii (odperlovací
efekt) na nejvyšší úrovni a také mnohem snadnější následné čištění. V rozsáhlých testech provedených
společností SONAX Research & Development přesvědčují nové receptury na tomto základě dlouhodobou
odolností vůči povětrnostním vlivům a ochranným účinkem proti škodlivým biologickým vlivům.
Pozoruhodný je také efekt vysokého lesku, znatelná sametová hladkost povrchu a efekt prohloubení
barvy. Narozdíl od klasických receptur neobsahuje speciálně vyvinutá receptura žádný vosk - je založena
na struktuře sloučenin obsahujících křemík.
S technologií Si-Carbon SONAX kombinuje výhody organických a anorganických složek do hybridního
polymerního systému vyrobeného z různých pryskyřic na bázi křemíku. Receptura je založena na
tzv. silanech, skupině chemických sloučenin sestávajících ze základní struktury křemíku (Si) a vodíku
(H). Tato „hra formulí“ se stává zajímavou v péči o lak, když je vodík v silanech nahrazen uhlíkem ve
formě organických struktur - což má výraz Si-Carbon vyjádřit. Tímto způsobem lze vyrábět organické
sloučeniny křemíku, které poskytují produktům pro péči o lak vynikající a nové vlastnosti.
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Série XTREME

PRODUKTY PRO MYCÍ LINKY
SONAX
Aktivní předmytí

SONAX
Multistar

SONAX
Lešticí šampon se změkčovačem vody

Bezfosfátový alkalický intenzivní
čistič se sníženou pěnivostí. Rychle
a důkladně rozpouští olej, tuk,
silniční nečistoty a znečištění
hmyzem. Lze používat i v oblasti
potravinářství (registrace NSF).
Nevhodné pro aplikaci na hliník.
Neobsahuje NTA a fosfáty.
Doporučené ředění: až 1:100
Hodnota pH: 12,0 – 13,0

Univerzálně použitelný velmi
silný čistič sloužící k čištění vozu
nebo k velmi silnému předmytí
v mycích linkách. Výrobek je
určený i k čištění interiéru vozu.
Doporučené ředění:
exteriér - 1:5 - 1:30
interiér - 1:10 - 1:50
Hodnota pH: 11,0

Univerzálně použitelný šampon
se zvýšenou pěnivostí určený
zejména pro mycí linky. Slouží
k rychlému a důkladnému
mytí. Neobsahuje fosfáty.
Spotřeba 10 - 15 ml, dávkování
pomocí čerpadla, v závislosti na
systému se používá neředěný
nebo ředěný.
Doporučené ředění: až 1:10
Hodnota pH: 9,0

Obj. kód: 605 705

Obj. kód: 627 705

Obj. kód: 600 705

25 l

25 l

SONAX
Odstraňovač zbytků hmyzu

SONAX
Čistič disků pro mycí zařízení

Mírně pěnivý silně alkalický koncentrát pro předmytí.
Rychle, snadno, důkladně, ale šetrně odstraňuje
zaschlý hmyz a další silniční nečistoty ze skleněných,
lakovaných, plastových a chromovaných povrchů.
Se svěží vůní. Neobsahuje NTA.
Doporučené ředění: 1:20 - 1:200
Hodnota pH: 13,5

Speciální čistič pro všechny disky z lehkých slitin a oceli.
Odstraňuje prach z brzdového obložení, olej, silniční
znečištění atd. Dávkování pomocí čerpadla a trysek.
Neobsahuje NTA a fosfáty.
Doporučené ředění: 1:1 - 1:20
Hodnota pH: 11,5

Obj. kód: 624 705

Obj. kód: 623 705

25 l

25 l

25 l
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SONAX
Konzervační vosk

SONAX
Sušicí přípravek

SONAX MOLECULAR
Lešticí a konzervační pěna

K optimální konzervaci laku
v automatických mycích linkách,
vysokotlakých agregátech i ručních
mycích zařízeních. Lze použít jako
horký, studený a pěnový vosk
i jako konzervační prostředek
na podvozky. Pro optimální
ochranu laku s odperlovacím
efektem. S příjemnou vůní.
Neobsahuje uhlovodíky.
Spotřeba cca 20 ml.
Hodnota pH: 5,0

Pomocný sušicí prostředek pro
automatické mycí linky. Zvláště u měkké
vody umožňuje rychlé sušení proudem
vzduchu bez tvorby skvrn. S vynikajícím
odperlovacím efektem (schopnost
odpuzovat vodu). Nezanechává
skvrny na laku ani na skle,
dodává vozu působivý lesk.
Neobsahuje silikon.
Spotřeba cca 10 - 15 ml.
Hodnota pH: 5,5

Vysoce lesklá zpěnitelná
politura s opravným efektem.
Nejkvalitnější polymery
vytvářejí při každém mytí
novou hladkou ochrannou
vrstvu, čímž zintenzivňují
působivý lesk. Neobsahuje
uhlovodíky a minerální
oleje. Po umytí se aplikuje
a vmasírovává pěnovými/
textilními kartáči.
Spotřeba 20 - 30 ml.
Hodnota pH: 5,0

Obj. kód: 601 705

Obj. kód: 602 705

Obj. kód: 668 705

25 l

25 l

25 l

SONAX
Aktivní mycí pěna - lesní plody

SONAX
Aktivní mycí pěna - jarní květy

SONAX
MOLECULAR+

Aktivní pěna se silnými čisticími
účinky pro strojové mytí. Lze použít
i jako odstraňovač hmyzu nebo
pěnový šampon do zpěňovačů
v zařízeních pro ruční mytí.
Vytváří bohatou pěnu, šetrná k laku
i ostatním dílům. Neobsahuje fosfáty.
Spotřeba 5 - 10 ml.
Doporučené ředění: až 1:10
Hodnota pH: 7,5

Aktivní pěna se silnými čisticími
účinky pro strojové mytí.
Lze použít i jako pěnový šampon
do zpěňovačů v zařízeních pro
ruční mytí. Vytváří bohatou
pěnu, šetrná k laku i ostatním
povrchům. Neobsahuje fosfáty.
Spotřeba 5 - 10 ml.
Doporučené ředění: až 1:10
Hodnota pH: 7,5

Inovativní, patentovaný, speciální
konzervační prostředek pro
automatické mycí linky s nejnovější
technologií hybridního polymeru.
Konzervuje lak, chrom, plastové
a gumové části. Dodává silný
hluboký lesk, díky patentovanému
složení neulpívá na skle
a nevytváří mapy. Nenarušuje
hladký chod stěračů. Neobsahuje
uhlovodíky a minerální oleje.
Používá se neředěný.
Spotřeba 120 – 150 ml.
Hodnota pH: 6,0 – 7,0

Obj. kód: 648 705

Obj. kód: 628 705

Obj. kód: 669 705

25 l

25 l

Veškeré produkty SONAX neuvedené
v tomto katalogu si u nás můžete objednat.
Vyhledáte je snadno pomocí QR kódu
a my Vám je přímo od výrobce přivezeme.

25 l

MADE IN GERMANY

SON AX INTERN ATION AL

Albania . Algeria . Argentina . Armenia . Australia . Bahrain . Belarus . Belgium . Bosnia . Brazil . Bulgaria
.
.
.
.
.
Cambodia Canada Chile China Colombia Costa Rica . Croatia . Czechia . Denmark . Ecuador . Egypt . El Salvador . Estonia . Finland . France . Georgia
Great Britain . Greece . Guatemala . Hong Kong . Hungary . Iceland . India . Indonesia . Iran . Iraq . reland . Israel . Italy . Japan . Jordan . Kaliningrad . Kazakhstan
Korea . Kuwait . La Réunion . Latvia . Lebanon . Lithuania . Luxemburg . Macau . Macedonia . Malaysia . Malta . Mauritius . Mexico . Montenegro . Myanmar
Netherlands . New Zealand . Nicaragua . Oman . Pakistan . Panama . Peru . Philippines . Poland . Portugal . Qatar . Romania . Russia . Saudi Arabia . Serbia
Singapore . Slovakia . Slovenia . South Africa . Spain . Sri Lanka . Sweden . Switzerland . Syria . Taiwan . Thailand . Tunisia . Turkey . Ukraine . United Arab Emirates
Uruguay . USA . Venezuela . Vietnam

Výhradní distributor SONAX pro ČR a SR:
Motorsport spol. s r.o., Poděbradská 29, Praha 9
Tel.: +420 284 818 902
sonax@motorsport.cz
www.motorsport.cz
www.sonax.cz

