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O firmie
GRASS – to jest wiodący międzynarodowy producent chemii i 
kosmetyków samochodowych, preparatów myjących do firm 
cleaningowych oraz chemii gospodarczej. Jesteśmy obecni w 
ponad 54 krajach. 
Głównymi odbiorcami naszych produkty są myjnie samochodowe, 
firmy transportowe i warsztaty samochodowe, zakłady produk-
cyjne, przedsiębiorstwa wielobranżowe, firmy zajmujących się 
cleaningiem, w branże gastronomicznej i hotelarskiej, oraz sklepy i 
hipermarkety. 
Produkujemy unikalne preparaty, kontrolujemy jakość i oferujemy 
wygodne ceny i warunki współpracy. Stały kontakt z klientem i 
indywidualne podejście – To jest nasza wyraźna przewaga. 



GRASS swoje wyroby produkuje na 
zakładzie w Rosji. Korzystamy z wysokiej 
jakości surowców i najlepszych materiałów, 
mamy profesjonalny personel i duże doświad-
czenie. To wszystko pozwala nam tworzyć 
produkty, które spełniają najbardziej rygo-
rystyczne międzynarodowe normy dotyczące 
detergentów i przyjazności środowisku. 

Wciąż się rozwijamy, udoskonalamy i opra-
cowujemy nowe technologie, rozbudowujemy 
ofertę, która ma na celu zaspokajanie za-
potrzebowania rynku w kontekście opieki nad 
samochodem i nie tylko. Jesteśmy przekonani, 
że nasza współpraca będzie przyczyniać się do 
osiągania lepszych wyników w Twojej firmie. 
Od ponad 15 lat pracujemy nad „czystym 
wynikiem"!
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DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH (PRZYGOTOWANA WODA)

ACTIVE FOAM

ACTIVE FOAM 
SOFT

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany lekko alkaliczny preparat do bezdotykowego mycia pojazdów. Łatwo usuwa kurzu, brudu, oleju, ślady 
od owadów. Łatwo spłuje się z powierzchni, nie szkodzi powłokom ze stopów metali kolorowych. Przeznaczony do 
mycia pojazdów latem. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 85-150 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:3 (250-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:25 - 1:50 
(20-40 gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

Skoncentrowany środek do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa kurzu, brudu, 
oleju, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 80-125 gr koncentratu.
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:4 (200-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:30 - 1:50 (20-30 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków.
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia!
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113160

700201

113161

700205

800017

800018

1 lit.

1 lit.

5,5 kg

5,8 kg

21 kg

22 kg

1-2
min.

1-2
min.

1: 25
1: 50

1: 30
1: 50

1: 1
1: 3

1: 1
1: 4

pH  12

pH  12

ACTIVE FOAM 
LIGHT

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany lekko alkaliczny preparat do bezdotykowego mycia pojazdów. Łatwo usuwa kurzu, brudu, oleju, ślady 
od owadów. Łatwo spłuje się z powierzchni, nie szkodzi powłokom ze stopów metali kolorowych. Przeznaczony do mycia 
pojazdów latem. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 90-170 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:2 (350-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:20 - 1:40 (25-50 gr/
lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć zacieków. 
3. Zostawić na1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

132100
132101
132103

1 lit.

5 kg

20 kg

1:1
1:2

1-2
min.

1: 20
1: 40pH  12

ACTIVE FOAM 
ULTRA

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany lekko alkaliczny preparat do bezdotykowego mycia pojazdów. Łatwo usuwa kurzu, brudu, oleju, ślady 
od owadów. Łatwo spłukiwany z powierzchni, nie szkodzi powłokom ze stopów metali kolorowych. Przeznaczony do 
mycia pojazdów latem. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 100-200 gr koncentratu.
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 (400-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:20 - 1:30 (35-50 gr/lit.)
do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć
zacieków.
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia!
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

Opakowanie Artykuł

71022020 kg
1:1 1-2

min.
1: 20
1: 30pH  12

Temperatura 
przechowywania, °С 

< 5° dopuszczalne

5°- 35° zalecane

> 35° dopuszczalne

Temperatura 
przechowywania, °С 

< 5° dopuszczalne

5°- 35° zalecane

> 35° dopuszczalne

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH (PRZYGOTOWANA WODA)

ACTIVE FOAM 
OPTIMA

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO
Skoncentrowany środek do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa kurzu, brudu, 
oleju, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki. Pasuję do myjni wszystkich 
rodzajów myjni: ręcznych, tunelowych, portalowych, bezdotykowych.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 80-125 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:3 - 1:5 (175-250 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:40 - 1:60 (17-25 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

ACTIVE FOAM 
ECO

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO
Skoncentrowany środek do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa kurzu, 
brudu, oleju, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 70-115 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:5 (160-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:40 - 1:60 (15-25 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113100
113101
800029

1 lit.

5,8 kg

22 kg

1-2
min.

1:1
1: 5

1:40
1: 60pH  12

20 kg 110257

20 kg 110258

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
MAXIMA

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany środek do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa kurzu, 
brudu, oleju, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki. Pasuję do myjni 
wszystkich rodzajów myjni: ręcznych, tunelowych, portalowych, bezdotykowych.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 60-100 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:4 - 1:6 (150-200 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:50 - 1:100 (10-20 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
PRIME

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany środek do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Łatwo usuwa kurzu, brudu, 
oleju, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki. Pasuję do myjni wszystkich 
rodzajów myjni: ręcznych, tunelowych, portalowych, bezdotykowych.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 85-150 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:5 (175-300 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:30 - 1:60 (17-30 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

11025620 kg

< 5°

5°- 35°

> 35°

  1:50
1:100

1: 4
1: 6

  1:40
1:60

1: 3
1: 5

  1:50
1:100

1:4
1:6

SELF

SELF

SELF

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH (NIEPRZYGOTOWANA WODA)

ACTIVE FOAM
DOSATRON

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO
Specjalnie stworzony preparat do urządzeń z systemami dozowania. Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od 
owadów. Ma zrównoważoną intensywność pienienia się, łatwo się spłukuje. Nie szkodzi lakieru, tworzywom i 
elementom ze stopów kolorowych metali. Nie pozostawia osadów w rurociągach i zbiornikach. Dobrze działa z wodą 
nieprzygotowaną. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 40-80 gr koncentratu.
1. Do dozatora ustawiamy wskaźnik koncentratu 1-2%. Do pianownicy (1 lit.) – stosuje się 1: 2-1: 7 (125-350 ml) 
koncentratu, w zależności od stopnia zanieczyszczenia samochodu. Do wytwornicy piany – rozcieńczyć się wodą w 
proporcji 1: 60-1:120 (8 -17 gr/lit.).
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem 
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

  

1: 60
1: 120

1: 2
1:  7

1-2%

1-2
min.pH  12

21 kg 110224

23 kg 800025

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE SELF 
TOP

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

1:6
1: 12

1:  80
1:250

1-2
min.pH  12

ACTIVE SELF 
STANDARD

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

1:2
1: 6

1: 50
1:100

1-2
pH  12 min. 23 kg 450200

24 kg 450300

ACTIVE SELF 
EASY

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany preparat do mycia samochodów na mayjniach samoobsługowych, specjalnie stworzony preparat do 
urządzeń z systemami dozowania. Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od owadów. Ma zrównoważoną 
intensywność pienienia się, łatwo się spłukuje. Średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 80-125 gr 
koncentratu.
Metody zastosowania na myjniach samoobsługowych: 
W zależności od systemu dozowania ustawiamy wskaźnik koncentratu 2-4%. 
Metody zastosowania na myjniach tradycyjnych:
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:4 (200-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:30 - 1:50 (20-30 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem 
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

45010022 kg

1:1
1: 4

1: 30
1:50

1-2
pH  12 min.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Skoncentrowany preparat do mycia samochodów na mayjniach samoobsługowych, specjalnie stworzony preparat do 
urządzeń z systemami dozowania. Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od owadów. Ma zrównoważoną 
intensywność pienienia się, łatwo się spłukuje. Średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 60-100 gr 
koncentratu.
Metody zastosowania na myjniach samoobsługowych: 
W zależności od systemu dozowania ustawiamy wskaźnik koncentratu 1-3%. 
Metody zastosowania na myjniach tradycyjnych:
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:6 (150-350 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:50 - 1:100 (10-20 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem 
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

Mocno skoncentrowany preparat do mycia samochodów na mayjniach samoobsługowych, specjalnie stworzony 
preparat do urządzeń z systemami dozowania. Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od owadów. Ma 
zrównoważoną intensywność pienienia się, łatwo się spłukuje. Średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 
40-80 gr koncentratu.
Metody zastosowania na myjniach samoobsługowych: 
W zależności od systemu dozowania ustawiamy wskaźnik koncentratu 1-2%. 
Metody zastosowania na myjniach tradycyjnych:
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:6 - 1:12 (80-140 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:80 - 1:250 (4-12 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem 
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.
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DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH (NIEPRZYGOTOWANA WODA)

PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

ACTIVE FOAM
 SUPER

MOCNO SKONCENTROWANY PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Mocno skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Tworzy obfitą, 
trwałą pianę, która łatwo się spłukuje. Świętnie usuwa kurz, brud, olej, śladu od owadów. Nowa formuła pozwala umyć 
dwa razy więcej brudu. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 30-40 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:4 - 1:9 (100-200 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:70 - 1:160 (6-15 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

1:4
1:9pH  12

1:  70
1:  160

1-2
min.

38000024 kg

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
RED

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Z łatwością usuwa kurz, brud, 
olej, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę różowego koloru, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 80-125 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:4 (200-500 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:30 - 1:50 (20-30 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

800001
800002
800019

1 lit.

5,8 kg

22 kg

1-2
min.

1: 30
1: 50

1: 1
1: 4pH  12

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
EXTRA

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Z łatwością usuwa kurz, 
brud, olej, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi powłokom 
aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 60-100 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:6 (150-350 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:50 - 1:100 (10-20 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

1-2
min.

1: 50
1: 100

1: 2
1: 6pH  12

1 lit. 700101

6 kg 700105

21 kg 110223

23 kg 800021

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
BLUE

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO, PASUJE DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH
Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Z łatwością usuwa kurz, 
brud, olej, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę niebieskiego koloru, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Nie szkodzi 
powłokom aluminiowym, niklowym i innym ze stopów kolorowych. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 60-100 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:6 (150-350 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:50 - 1:100 (10-20 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

1-2
min.

1: 50
1: 100

1: 2
1: 6pH  12

SELF 
SERVICE 

WASH 23 kg 110225

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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ACTIVE FOAM
GEL+

SUPERKONCENTRAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych.  Dobrze się pieni, łątwo się 
spłukuje. Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od owadów. Super-skoncentrowana formuła pozwala wymyć w trzy razy 
więcej brudu.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 20-30 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:6 - 1:12 (80-140 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:80 - 1:250 (4-12 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

1:6
1: 12pH  12

1:  80
1:  250

1-2
min.

113180
113181
800028

1 lit.

6 kg

24 kg

ACTIVE FOAM
GEL

SUPERKONCENTRAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Z łatwością usuwa kurz, 
brud, olej, ślady od owadów. Tworzy trwałą pianę, która łatwo się spłukuje z powierzchni. Super-skoncentrowana formuła 
pozwala wymyć w dwa razy więcej brudu. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 30-40 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:4 - 1:9 (100-200 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:70 - 1:160 (6-15 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113150
113151
800027

1 lit.

6 kg

24 kg

1:4
1: 9

1: 70
1:160

1-2
min.pH  12

PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
EFFECT

SUPERPIANA DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Mocno pieniący skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia wszystkich pojazdów. Z łatwością usuwa kurz, 
brud, olej, ślady od owadów. Tworzy obfitą, trwałą pianę, która łatwo się spłukuje. Nadaje połysk powierzchni, nie 
szkodzi lakieru. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 60-100 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:7 (125-350 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:60 - 1:120 (8-17 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

1-2
min.

1:2
1: 7

1: 60
1: 120pH  12

1 lit. 113110

6 kg 113111

12 kg 113112

21 kg 110222

23 kg 800022

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM
PINK

RÓŻOWA SUPERPIANA DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

Mocno skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia wszystkich pojazdów. Tworzy pianę różowego koloru z gęstą 
strukturą, która łatwo się spłukuje.  Z łatwością usuwa kurz, brud, olej, ślady od owadów. Nadaje połysk powierzchni, nie 
szkodzi lakieru. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 40-80 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:2 - 1:7 (125-350 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:60 - 1:120 (8-17 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113120
113121
113122

800024

1 lit.

6 kg

12 kg

23 kg

1:2
1: 7

1:  60
1:120

1-2
min.pH  12

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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DWUSKŁADNIKOWE PREPARATY DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO

ACTIVE FOAM
POWER

MOCNO SKONCENTROWANY DWUSKŁADNIKOWY ALKALICZNY PREPARAT MYJĄCY
Mocno skoncentrowany dwóskładnikowy preparat do bezdotykowego mycia samochodów osobowych i ciężarowych, 
kontenerów, wagonów kolejowych, cystern.  Optymalny do usuwania ciężkich zanieczyszczeń. Dzięki specjalnym 
składnikom dobrze działa z zimną wodą i w zimę. Zawiera antykorozyjne dodatki. Przed zastosowanie wstrząsnąć.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód powinno wynosić 40-70 gr koncentratu. 
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:3 - 1:7 (125-250 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:60 - 1:120 (8-17 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113140
113141
113142

800023

1 lit.

6 kg

12 kg

23 kg

1:3
1: 7

1: 60
1:120

1-2
min.pH  12

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
SEVER

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO, PASUJE DO MYJNI SAMOOBSŁUGOWYCH
Skoncentrowany preparat do bezdotykowego mycia wszystkich pojazdów. Dzięki specjalnym składnikom dobrze działa 
z zimną wodą i w zimę. Efektywnie usuwa ciężkie zanieczyszczenia, odczynniki przeciwoblodzeniowe i zanieczyszczenia 
drogowe. Zawiera antykorozyjne dodatki.
Metody zastosowania:
1. Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:4 - 1:7 (125-200 gr) do pianownicy (1 lit.) lub 1:50 - 1:80 (12-20 
gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

20 kg 110276

< 5°

5°- 35°

> 35°

1:4
1:7

CHEMIA SAMOCHODOWA DO MYJNI PORTALOWYCH

PREPARAT DO MYCIA BEZDOTYKOWEGO NA PÓŁNOCNYCH TERENACH

FOAM PORTAL MOCNO PIENIĄCY SZAMPON DO MYJNI PORTALOWYCH

Mocno pieniący szampon do mycia pojazdów na myjniach portalowych, tunelowych. Tworzy obfitą i trwałą pianę. Bezpieczny 
dla części i urządzenia myjącego, również dla malowanych elementów i elementów z tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnej 
formule utrzymuje poślizg szczotek, chroni powierzchnie samochodu. Zawiera antykorozyjne dodatki.

Metody zastosowania:
1. Za pomocą automatycznego podawania na szczotki zgodnie z instrukcją użytkową. 
2. Mycie ręczne, rozcieńczyć wodą 2-3 gr/l, umyć samochód zwykłą metodą za pomocą gąbki lub szczotki, potem 
spłukać wodą

13910320 kgpH  8 1:300

< 5°

5°- 35°

> 35°

ACTIVE FOAM 
TRUCK

MOCNO SKONCENTROWANY DWUSKŁADNIKOWY ALKALICZNY PREPARAT MYJĄCY

Preparat do mycia bezdotykowego, stworzony specjalnie do usuwania szczególnie trudnych zanieczyszczeń amochodów 
osobowych i ciężarowych. przeznaczony do czyszczenia karoserii, plandek, podwozia, zbiorników paliwa, silników, cystern, 
transportu daleko jeżdżącego. Optymalny do usuwania kurzu, brudu, oleju, mazuta i innych zanieczyszczeń. Dzięki specjalnym 
składnikom dobrze działa z zimną wodą i w zimę. Zawiera antykorozyjne dodatki. Przed zastosowanie wstrząsnąć.
Metody zastosowania: średnie zużycie na jeden samochód osobowy powinno wynosić 40-50 gr koncentratu. 
1. Samochód ciężarowy: Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:1 - 1:3 (250-500 gr) do pianownicy (1 lit.) 
lub 1:30 - 1:70 (15-30 gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
1. Samochód osobowy: Preparat trzeba rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:4 - 1:9 (100-200 gr) do pianownicy (1 lit.) 
lub 1:60 - 1:130 (7-15 gr/lit.) do wytwornicy piany (25, 50, 100 lit.), w zależności od stopnia zanieczyszczenia. 
2. Zmyć z powierzchni górną warstwę brudu, po czym nanieść rozcieńczony preparat z dołu do góry, aby uniknąć 
zacieków. 
3. Zostawić na 1-2 min., nie dopuszczać do wyschnięcia! 
4. Dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem 
z odległości (15-20 cm) z dołu do góry.

113190
113191
800026

1 lit.

6 kg

23 kg

1: 30
1: 70

1: 1
1:  3

1-2
min.pH  12

< 5°

5°- 35°

> 35°

1: 50
1: 80

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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CHEMIA SAMOCHODOWA DO MYJNI PORTALOWYCH

PORTAL WAX WOSK DO PRZYSPIESZENIA SUSZENIA NA MYJNIACH PORTALOWYCH

Skoncentrowany efektywny preparat do myjni portalowych, tunelowych. Ma silny efekt hydrofobowy, zapewnia szybkie 
suszenie po myciu samochodu. Samochód pozostaje całkowicie suchym, błyszczącym i zabezpieczonym przed 
wpływami środowiska. Obrabiana powierzchnia sama się oczyszcza poprzez deszczu lub opłukanie wodą. Preparat 
zawiera antykorozyjne dodatki. Dobrze działa nawet przy użyciu twardej wody i przy niskich temperaturach.

Metody zastosowania:
1. Za pomocą systemu automatycznego na myjniach portalowych, tunelowych zgodnie z instrukcją użytkową. 
2. Mycie ręczne: rozcieńczyć wodą 10-20 gr/l, nanieść na powierzchnię za pomocą rozpylacza.

13912320 kgpH 7

1: 25
1:  50 ANTYSTATYK

AUTO-SZAMPONY DO MYCIA RĘCZNEGO

AUTO-SZAMPON DO MYCIA RĘCZNEGO (Z ZAPACHEM POMARAŃCZY LUB JABŁKA)

Przeznaczony do mycia różnych rodzajów pojazdów. Wyprodukowany na bazie skutecznych składników myjących 
pochodzenia naturalnego. Doskonale usuwa brud, sadzę, plamy olejowe, sól i inne ciężkie zanieczyszczenia 
eksploatacyjne, zapewnia polerujący efekt. Nie podrażnia skórę rąk.

Metody zastosowania:
1. Rozcieńczyć 20-30 gr szamponu w 10 litrach wody.
2. Nanieść na powierzchnie za pomocą gąbki lub wytwornicą piany.
3. Spłukać dużą ilością wody, wytrzeć na sucho.

AUTO SHAMPOO

pH 7 1:500

NANO SHAMPOO NANO-SZAMPON Z EFEKTOM OCHRONNYM

Mocno pieniący szampon myje i zabezpiecza lakier pojazdu. Regeneruje i nadaje połysk lakieru, tworzy cienką 
powłokę, która chroni przed brudem, wodą i oblodzeniem. Wymyta powierzchnia dłużej zostaje czystsza i łatwiej się 
myje. Powtarzając stosowanie nano-preparatu czas trwania powłoki ochronnej wzrasta.

Metody stosowania:
1. Wstępnie umyć samochód za pomocą preparatu do bezdotykowego mycia GRASS.
2. Nałożyć nano-szampon na powierzchnię za pomocą pianownicy lub ręcznie. Do nanoszenia za pomocą pianownicy (1 

lit.) potrzeba 100 ml koncentratu. Do mycia ręcznego należy rozcieńczyć koncentrat w proporcji 50 ml na 10 litrów 
ciepłej wody. Po naniesieniu preparat należy rozcierać na powierzchni za pomocą gąbki lub specjalną rękawicą.

3. Resztki szamponu zmyć wodą, wytrzeć do sucha.

250 ml 136250
136101
136102

1 lit.

5 kgpH 8 1:200
1: 9

NANO
technology

500 ml 111105-1

500 ml 111105-2

1 lit. 111100-1

1 lit. 111100-2

20 kg 111103

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

20 kg 710120
pH 9

CARWASH FOAM AUTOSZAMPON DO MYCIA RĘCZNEGO

Skoncentrowany szampon samochodowy do mycia ręcznego ze zwiększonym pienieniem się i możliwością naniesienia 
za pomocą pianownicy. Tworzy trwałą, obfitą pianę, która przez dłuższy czas pozostaje na powierzchni. Skutecznie czyści 
lakier z kurzu, brudu, sadzy, oleju, soli i innych trudnych zanieczyszczeń. Szampon nie powoduje podrażnień skóry rąk

Metody stosowania:
1. Rozcieńczyć wodą do pianownicy w proporcji 1:10 - 1:20 lub 50-100 gr na 1 lit. wody, do ręcznego naniesienia 
1:500 lub 20 gr szamponu na 10 lit. wody, do wytwornicy piany 1:200 - 1:250 lub 4-5 gr szamponu na 1 lit. wody.
2. Dokładnie wymieszać szampon z wodą, nanieść na powierzchnię samochodu, przetrzeć gąbką, spłukać. 

1:500
1: 10
1: 20

1: 200
1:250

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

niezalecane

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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MOSQUITOS 
CLEANER

CLEAN GLASS
СONCENTRATE

SKONCENTROWANY PREPARAT DO CZYSZCZENIA DO SZYB

SKONCENTROWANY LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Letni płyn do spryskiwaczy stosuje się do czyszczenia szyb latem. Efektywnie usuwa ślady od owadów, żywicę, sól, brud i 
inne. Nie zostawia odblasków, zacieków, plam olejowych. Płyn nie szkodzi lakieru, gumie i elementom z tworzyw 
sztucznych.
Metody stosowania:
1. Rozcieńczyć preparat z wodą w proporcji 1:4.
2. Gotowy płyn wlać do zbiornika płynu do spryskiwaczy.
3. Do czyszczenia ręcznego szyb należy wlać rozcieńczony płyn w atomizer, rozpylić preparat na powierzchnię, odczekać 
nie mniej niż minutę, nie dopuszczając do wyschnięcia. Następnie przetrzeć powierzchnię mikrofibrą lub ręcznikiem 
papierową.

Skoncentrowany uniwersalny preparat czyszczący do szyb, lusterek, plastiku, chromu i płytek. Nie pozostawia zacieków i 
smug, oszczędny w użyciu. Nadaje powierzchni  właściwości antystatyczne, zapewnia maksymalną widoczność. Można 
stosować w biurze do czyszczenia mebli, monitorów, szyb, luster, wyposażenia handlowego. 

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 150-200 gr/lit.
2. Rozpylić preparat na zabrudzone miejsca z odległości 15-20 cm, wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym lub 
ściereczką nie pozostawiającą włókien, aż do całkowitego wyschnięcia. Dla uzyskania najlepszego efektu nie zaleca się 
stosowanie preparatu na bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. 

pH  8

pH  8

1 lit. 110103

1 lit. 130100
1301015 kg

1: 5
1:  10

1: 4

1: 5
1:  10

1: 4 1
min.

CLEAN GLASS PREPARAT DO CZYSZCZENIA DO SZYB I LUSTEREK

Uniwersalny preparat czyszczący do szyb, lusterek, plastiku, chromu i płytek. Nie pozostawia zacieków i smug, oszczędny 
w użyciu. Nadaje powierzchni  właściwości antystatyczne, zapewnia maksymalną widoczność. Można stosować w biurze 
do czyszczenia mebli, monitorów, szyb, luster, wyposażenia handlowego.  
Metody stosowania:
1. Rozpylić preparat na zabrudzone miejsca z odległości 15-20 cm, wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym lub 
ściereczką nie pozostawiającą włókien, aż do całkowitego wyschnięcia.
2. Dla uzyskania najlepszego efektu nie zaleca się stosowanie preparatu na bezpośrednim działaniu promieni 
słonecznych. 

pH  8

GOTOWY
do

zastosowania

PREPARATY DO SZYB

250 ml 147250

500 ml 130105

5 kg 133101

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

MOSQUITOS CLEANER 
SUPER KONCENTRAT

MOCNO SKONCENTROWANY LETNI PŁYN DO SPRYSKIWACZY

Letni płyn do spryskiwaczy stosuje się do czyszczenia szyb latem. Efektywnie usuwa ślady od owadów, żywicę, sól, brud 
i inne. Nie zostawia odblasków, zacieków, plam olejowych. Płyn nie szkodzi lakieru, gumie i elementom z tworzyw 
sztucznych.
Metody stosowania: 
1. Rozcieńczyć preparat z wodą w proporcji 50 ml na 5 lit. wody.
2. Gotowy płyn wlać do zbiornika płynu do spryskiwaczy.
3. Do czyszczenia ręcznego szyb należy wlać rozcieńczony płyn w atomizer, rozpylić preparat na powierzchnię, 
odczekać nie mniej niż minutę, nie dopuszczając do wyschnięcia. Następnie przetrzeć powierzchnię mikrofibrą lub 
ręcznikiem papierową.

pH  8
250 ml 110104

1: 10

< 0°

0°- 30°
> 30°

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł
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PREPARATY DO SZYB

ANTIFOG PREPARAT PRZECIW PAROWANIU SZYB

DEFROSTER ROZMRAŻACZ DO SZYB I ZAMKÓW

Rozpuszcza śnieg i lód z szyb, reflektorów, lusterek i wycieraczek samochodowych. Zapobiega przymarzaniu i 
klejeniu się śniegu. Odmraża zamki i uszczelki na drzwiach. Nie szkodzi lakieru, elementom z chromu, tworzyw 
sztucznych i gumy. Dział przy temperaturze do -50°С.
Metody stosowania: 
1. Rozpylić preparat na powierzchnię, odczekać 1-2 min.
2. Usunąć lód z szyby za pomocą skrobaka lub szczotki, w razie potrzeby wytrzyj szybę suchą szmatką.
3. W celu uniknięcia oblodzenia rozpylić preparat na szybę i nie wcierać.
4. Żeby rozmrozić zamek, trzeba dokładnie wstrzysknąć preparat do środka zamku i odczekać 1-2 min.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŚLADÓW OD OWADÓW

MOSQUITOS CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŚLADÓW OD OWADÓW

Preparat do szybkiego i łatwego usuwania resztek owadów, żywicy z szyb, chłodnicy i innych elementów z tworzyw 
sztucznych i chromowych. Preparat ma wysoką zdolność oczyszczania.

Metody stosowania:
1. Przed myciem podstawowym samochodu należy obficie nanieść preparat na zabrudzone obszary z bliskiej odległości.
2. Po 2-3 minutach zetrzeć zanieczyszczenie gąbką i spłukać wodą z auto-szamponem GRASS.
3. Nie dopuszczać do wyschnięcia na powierzchni.
4. Preparat wlać do zbiornika płynu do spryskiwaczy rozcieńczony w proporcji 10-15 gr. na 1 lit. wody.

2-3
min.pH  8

250 ml 151250

500 ml 170105

500 ml 118105

250 ml 154250

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

MOSQUITOS CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŚLADÓW OD OWADÓW

Skoncentrowany preparat na bazie skutecznych składników myjących i aktywnych dodatków. Preparat do szybkiego i 
łatwego usuwania resztek owadów z szyb, chłodnicy i innych elementów z tworzyw sztucznych i chromowych. Preparat 
ma wysoką zdolność oczyszczania.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć preparat z wodą w proporcji 100-200 gr./lit. w zależności od zanieczyszczenia.
2. Zmyć z zanieczyszczonej powierzchni wodą pod ciśnieniem górną warstwę kurzu, po czym ze spryskiwacza rozpylić 
preparat, pozostawić na 2-3 minuty, nie dopuszczając do wyschnięcia.
3. Dokładnie zmyć wodą.

1:4
1: 9

1:4
1: 9

2-3
min.

1 lit. 118100
1181015 kg

pH  11

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł
GOTOWY

do
zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Preparat przeciw parowaniu szyb i lusterek samochodu. Nadaje doskonałą widoczność przez długi czas.

Metody stosowania: 
1. Wstrząsnąć przed zastosowaniem. Przed zastosowaniem oczyścić powierzchnię preparatem "Clean Glass".
2. Rozpylić preparat na szybę i dokładnie wypolerować na powierzchni za pomocą suchego czystego ręcznika 
papierowego lub mikrofibry.
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MOTOR CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKA

Preparat na bazie skutecznych składników myjących i aktywnych dodatków. Służy do oczyszczania bloku silnika i 
części silnika od plam olejowych, wycieków smaru, brudu i innych zanieczyszczeń. Mocna alkaliczna formuła 
pozwala usunąć nawet najbardziej długotrwałe zabrudzenia.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć preparat z wodą w proporcji 100-200 gr./lit. w zależności od zanieczyszczenia.
2. Zmyć z zanieczyszczonej powierzchni wodą pod ciśnieniem górną warstwę kurzu, po czym ze spryskiwacza rozpylić 
preparat, pozostawić na 1-2 minuty, nie dopuszczając do wyschnięcia.
3. Dokładnie zmyć wodą.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKA

pH  12
1: 4
1:  9

1: 4
1:  9

1-2
min.

1 lit. 116100
125198
116103

5,5 kg

20 kg

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŻYWICY Z TOPOLI

ENGINE CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKA

Preparat do oczyszczania bloku silnika i części silnika od plam olejowych, wycieków smaru, brudu i innych zanieczyszczeń. 
Nowa bezalkaliczna formuła na bazie wody zawierająca efektywne rozpuszczalniki organiczne i kompleks środków 
powierzchniowo czynnych jest całkiem bezpieczna dla rąk i lakieru samochodu. Preparat charakteryzuje się wysoką 
oczyszczającą zdolnością i nie ma przy tym ostrego zapachu.

Metody stosowania:
1. Rozpylić preparat na powierzchnię z bliskiej odległości.
2. Po 2-3 minutach zmyć wodą. W razie potrzeby powtórzyć.
3. Najlepszy efekt uzyskuje się na rozgrzanym silniku. Części, które nie wolno moczyć, zaleca się wstępnie zamknąć folią.

pH  8 116105500 ml

UNIVERSAL CLEANER 
PITCH FREE

PREPARAT DO CZYSZCZENIA ŻYWICY Z TOPOLI I PTASICH ODCHODÓW

Preparat do szybkiego i łatwego usuwania żywicy z drzew, ptasich odchodów, śladów od owadów z powierzchni samochodu. 
Preparat ma wysoką zdolność oczyszczania.
Metody stosowania:
Przed myciem podstawowym samochodu należy obficie nanieść preparat na zabrudzone miejsca z bliskiej odległości. 
Po 2-3 minutach przetrzeć zanieczyszczenie gąbką i spłukać wodą z szamponem GRASS. Nie dopuszczając do 
wyschnięcia.. 

pH  7 250 ml 117106

2-3
min.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

5 lit. 110265
11026620 kg

PREPARATY DO USUWANIA PLAM

PREPARAT DO USUWANIA PLAM BITUMICZNYCH

Specjalny preparat czyszczący na bazie rozpuszczalników węglowodorowych szybko i skutecznie usuwa bitum, smoły, 
materiały ropopochodne, smary, olej i inne zanieczyszczenia z różnych powierzchni. Nie ma negatywnego wpływu na lakier, 
elementy gumowe, chromowane i z tworzyw sztucznych.

Metody stosowania:
1. Nanieść preparat na zanieczyszczoną powierzchnię, odczekać 1-2 minuty w zależności do rodzaju i stopnia 
zanieczyszczeina.
2. Usunąć resztę zabrudzenia za pomocą gąbki i zmyć wodą. Gdy używany w połączeniu z bezdotykowej myciem 
samochodu nanieść preparat na zabrudzoną powierzchnię, odczekać kilka minut. 
3. Nie spłukując, nanieść bezdotykowy szampon, 
odczekać 1-3 minuty i spłukać wodą.

G-CLEANER

1-2
min.

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

Temperatura 
przechowywania, °С 

dopuszczalne

zalecane

Opakowanie

nezalecane

Artykuł
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WOSKI WSPOMAGAJĄCE SUSZENIE

CHERRY WAX WOSK WSPOMAGAJĄCY SUSZENIE
Skoncentrowany efektywny preparat chroniący samochód przed wpływem czynników zewnętrznych środowiska. 
Daje mocny efekt hydrofobowy, przyśpiesza proces suszenia samochodu po myciu. Nadaje dodatkowy połysk i efekt 
antystatyczny lakieru. Nie brudzi i nie szkodzi szyby. Efektywny o każdej pory roku. Można stosować na myjniach 
portalowych i tunelowych.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:25 - 1:50 lub 20-40 gr/lit. Nanieść na powierzchnię za pomocą 
rozpylacza lub systemu dozowania.
2. Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:3 - 1:5 lub 150-250 gr/lit. i nanieść na powierzchnię za pomocą wytwornicy piany.
3. Resztę preparatu zmyć wodą.

1:25
1: 50

1:3
1: 5рН 6     

1 lit

250 ml

138100

138250

1381015 kgANTYSTATIK

FAST WAX WOSK WSPOMAGAJĄCY SUSZENIE
Skoncentrowany efektywny preparat, Daje mocny efekt hydrofobowy, przyśpiesza proces suszenia samochodu po 
myciu i efekt antystatyczny lakieru.  Powierzchnia zostaje suchą, błyszczącą i zabezpieczoną przed wpływem 
środowiska.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:50 - 1:100 lub 10-20 gr/lit. Nanieść na powierzchnię za pomocą
rozpylacza lub systemu dozowania.
2. Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 lub 100 gr/lit. i nanieść na powierzchnię za pomocą wytwornicy piany.
3. Resztę preparatu zmyć wodą.

1: 50
1:100

1: 10
1: 20рН 6 ANTYSTATIK

HOT WAX WOSK WSPOMAGAJĄCY SUSZENIE

Skoncentrowany preparat do pielęgnacji samochodu po myciu. Przyśpiesza usuwanie wody z pojazdu. Po obróbce 
chroni lakier przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi. Na powierzchni tworzy  powłokę, chroniącą przed 
wodą i brudem. Nadaje połysk. Po ponownym zastosowaniu działanie preparat wzmacnia się, efekt utrzymuje się 
przez kilka myć.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą (50-80°С) w proporcji 1:200 lub 1:400.
2. Nanieść za pomocą gąbki lub rozpylacza na całą powierzchnię samochodu.
3. Resztę preparatu zmyć wodą. 

1:200
1: 400

рН 7
1 lit. 127100

1271015 kg
ANTYSTATIK

250 ml 700001

Temperatura
przechowywania, °С

< 5° dopuszczalne

5°- 35° zalecane

> 35° dopuszczalne

Temperatura
przechowywania, °С

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura
przechowywania, °С

< 5°

5°- 35°

> 35°

PREPARATY DO USUWANIA PLAM

PREPARAT DO USUWANIA PLAM BITUMICZNYCH

Preparat do usuwania materiałów ropopochodnych, smół, plam bitumicznych, śladów gumy i innych zanieczyszczeń z 
różnych powierzchni. Opiera się na skutecznych nisko lotnych rozpuszczalnikach z mocną zdolnością czyszczenia, dlatego 
nie ma ostrego zapachu. Nie szkodzi lakieru.

Metody stosowania:
1. Rozpylić preparat na powierzchnię z bliskiej odległości.
2. Odczekać 1-2 minuty w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia.
3. Wytrzeć gąbką lub chusteczką, następnie spłukać wodą.

ANTIBITUM

1-2
min.

250 ml 155250
150105
150101

500 ml

5 kg

Temperatura
przechowywania, °С

< 5° dopuszczalne

5°- 35° zalecane

> 35° niezalecane

GOTOWY
do

zastosowania

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne
1 lit. 110100

1101015 kg

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne
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UNIVERSAL CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU
Profesjonalny mocno pieniący się preparat do czyszczenia wnętrza samochodu od wszelkich zanieczyszczeń. Idealnie 
nadaje się do czyszczenia tkanin, weluru, sztucznej i naturalnej skóry i szyb. Ożywia i odświeża kolory tapicerki. Nie 
uszkadza włókien tkaniny. Z łatwością radzi sobie z tłustymi plamami. Eliminuje nieprzyjemne zapachy. W 
skoncentrowanej formie może być używany jako odplamiacz.

Metody stosowania:
1. Przed rozpoczęciem należy odkurzyć powierzchnię.
2. Następnie usunąć trudne plamy zmywaczem lub danym koncentratem, bez rozcieńczenia.
3. Dla ogólnego czyszczenia koncentrat należy rozcieńczyć w proporcji 50-100 gr/lit. wody. Preparat można nanieść za 
pomocą spryskiwacza, pistoletu tornador lub odkurzacza do prania dywanów. Silne zabrudzenia w razie potrzeby 
potrzeć szczotką.
4. Pozostałości roztworu wraz z zanieczyszczeniami zebrać za pomocą odkurzacza lub ręcznie.

1 lit. 112100
125197
112103

5,4 kg

20 kg
pH  11

1: 10
1: 20

1: 10
1: 20

MULTIPURPOSE
FOAM CLEANER

UNIVERSAL CLEANER

UNIWERSALNA PIANKA DO CZYSZCZENIA

PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU

Profesjonalny aerozol idealnie pasuje do czyszczenia elementów winylowych i tapicerki samochodowej, dywaników, a 
także wykładzin. Szybko usuwa zanieczyszczenia, przywraca oryginalny kolor i wygląd.

Metody stosowania:
1. Przed użyciem należy przetestować w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że kolor pokrycia się nie zmieni.
2. Mocno wstrząsnąć. Trzymać aerozol pionowo i rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię.
3. Odczekać 30-40 sekund, usunąć resztki piany wilgotną szmatką, gąbką lub szczotką. Wytrzeć do sucha.

Profesjonalny preparat do czyszczenia skład wnętrza samochodu od wszelkich zanieczyszczeń. Idealny dla wszystkich 
rodzajów materiałów, sztucznej skóry i tworzyw sztucznych.
Metody stosowania:
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia materiału na mokro najlepiej jego odkurzyć.
2. Rozpylić preparat z bliskiej odległości, szczotką lub gąbką ubić pianę.
3. Pianę razem z kurzem i zanieczyszczeniami zebrać za pomocą odkurzacza wodnego lub ręcznie.

112117750 ml

112105500 ml
pH 8  

30-40
sek.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

WOSKI WSPOMAGAJĄCE SUSZENIE

WOSK WSPOMAGAJĄCY SUSZENIE

Skoncentrowany preparat nowej generacji do długotrwałej konserwacji powierzchni samochodu po umyciu. Tworzy 
bardzo cienką powłokę, która ma silny efekt hydrofobowy, przyśpiesza wysychanie, tworzy efekt antystatyczny. 
Długotrwale chroni powierzchnię przed przenikaniem wody, brudu, szkodliwych reagentów i innych czynników 
wewnętrznych. Nadaje głęboki lustrzany połysk. Przy regularnym stosowaniu chroni lakier przed blaknięciem i pękaniem. 
Pasuje do myjni bezdotykowych i tradycyjnych. Ma przyjemny zapach.

Metody stosowania:
1. Do rozpylacza koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:300 - 1:500 lub 2-3 gr/lit. Do wytwornicy piany rozcieńczyć 
wodą w proporcji 1:30 - 1:50 lub 20-30 gr/lit. Nanieść na oczyszczoną powierzchnię. Nie zmywając wodą, przetrzeć lakier 
czystą ściereczką z mikrofibry (zalecane użycie ściereczki WIPER SOFT art. IT-0352).
2. Rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 lub 100 gr/lit. i nanieść na powierzchnię za pomocą wytwornicy piany.
3. Resztę preparatu zmyć wodą.

< 5°

5°- 35°

> 35°

1:30
1:50pH 6

1:300
1:500

NANO WAX

1 lit. 110253
1102555 kg

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykułdopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

PREPARATY DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU

Temperatura
przechowywania, °С Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne



17www.grass.su

TEXTILE CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU

Profesjonalny słabo pieniący się preparat do czyszczenia wnętrza samochodu od wszelkich zanieczyszczeń. Idealnie 
nadaje się do czyszczenia tkanin, weluru, sztucznej i naturalnej skóry i szyb. Ożywia i odświeża kolory tapicerki. Nie 
uszkadza włókien tkaniny. Z łatwością radzi sobie z tłustymi plamami. Eliminuje nieprzyjemne zapachy. W 
skoncentrowanej formie może być używany jako odplamiacz.

Metody stosowania:
1. Przed rozpoczęciem należy odkurzyć powierzchnię.
2. Następnie usunąć trudne plamy zmywaczem lub danym koncentratem, bez rozcieńczenia.
3. Dla ogólnego czyszczenia koncentrat należy rozcieńczyć w proporcji 50-100 gr/lit. wody. Preparat można nanieść za pomocą 
spryskiwacza, pistoletu tornador lub odkurzacza do prania dywanów. Silne zabrudzenia w razie potrzeby potrzeć szczotką.
4. Pozostałości roztworu wraz z zanieczyszczeniami zebrać za pomocą odkurzacza lub ręcznie.

pH  11
1: 10
1: 20

1 lit. 112110
1252285,4 kg

1: 10
1: 20

< 5°

5°- 35°

> 35°

PREPARATY DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW

DASHBOARD
CLEANER

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW (BŁYSZCZĄCY POŁYSK)

Profesjonalny preparat do pielęgnacji i nadawania połysku tworzywom sztucznym, skórzanym i gumowym 
elementom wykończenia wnętrza samochodu. Można stosować jako środek smarujący w małych mechanizmach i do 
polerowania opon. Zapobiega powstawaniu tłustych plam i osadzaniu kurzu. Ma przyjemny zapach: cytryna, wiśnia, 
truskawka, wanilia.

Metody stosowania:
1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Rozpylić preparat równomiernie na powierzchnię z odległości 20-30 cm.
3. Przetrzeć suchą czystą ściereczką.
4. Nie należy dopuścić do przedostania się preparatu na powierzchnie przezroczyste.

Zapach

750 mlcytryna
wiśnia

truskawka

wanilia

750 ml

750 ml

750 ml

120107-1
120107-2
120107-3
120107-4

POLYROLE MATTE PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW (MATOWY POŁYSK)

Profesjonalny preparat do matowego polerowania kokpitu, niemalowanych zderzaków, opon, do czyszczenia i 
polerowania elementów ze skóry, drzewa, winylu, tworzyw i gumy. Zachowuje oryginalny kolor, nie pozostawia tłustych 
plam, zapobiega osadzaniu się kurzu, nadaje matowy połysk. Krem ma przyjemny zapach.

Metody stosowania:
1. Wstrząsnąć przed użyciem, wstępnie oczyścić powierzchnię od silnych zabrudzeń.
2. Preparat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 lub użyć nierozcieńczony.
3. Nanieść preparat za pomocą rozpylacza lub gąbki rozprowadzić równomiernie na powierzchni okrężnymi ruchami.

pH  8 ANTYSTATYK
1: 1

winogrona 250 ml 149250

500 ml 120115

1 lit. 120110

5 kg 120111

wanilia 500 ml 110267

wanilia 1 lit. 110268

wanilia 5 kg 110269

POLYROLE SHINE PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW (BŁYSZCZĄCY POŁYSK)

Profesjonalny preparat do błyszczącego polerowania kokpitu, niemalowanych zderzaków, opon, do czyszczenia i 
polerowania elementów ze skóry, drzewa, winylu, tworzyw i gumy. Zachowuje oryginalny kolor, nie pozostawia tłustych 
plam, zapobiega osadzaniu się kurzu, nadaje błyszczący połysk. Krem ma przyjemny zapach.

Metody stosowania:
1. Wstrząsnąć przed użyciem, wstępnie oczyścić powierzchnię od silnych zabrudzeń.
2. Preparat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1 lub użyć nierozcieńczony.
3. Nanieść preparat za pomocą rozpylacza lub gąbki rozprowadzić równomiernie na powierzchni okrężnymi ruchami.

1 lit.

500 ml

341001
340340

3410055 kgpH  8
1: 1

ANTYSTATYK

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykułdopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie ArtykułTemperatura
przechowywania, °С

zalecane

niezalecane

niezalecane

Temperatura
przechowywania, °С

zalecane

niezalecane

niezalecane

Temperatura
przechowywania, °С

zalecane

niezalecane

niezalecane

Zapach Opakowanie Artykuł

winogrona

winogrona

winogrona

Opakowanie Artykuł
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PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA KAROSERII

Express preparat do pielęgnacji karoserii samochodu w dowolnym kolorze. Szybko i łatwo odzyskuje blask lakieru i 
odświeża wyblakłe części nadwozia. Specjalne składniki, wchodzące w skład preparatu chronią powierzchnię i 
odpychają wodę, przyspiesza proces schnięcia.

Metody stosowania: wstrząsnąć przed zastosowaniem i rozpylić preparat na oczyszczoną powierzchnię, 
rozprowadzić okrężnymi ruchami za pomocą suchej, czystej chusteczki lub mikrofibrą. Dla ułatwienia polerowania 
nakładać częściami (obejmujące poszczególne części samochodu). Preparat można używać zarówno na suchej jak i 
na mokrej nawierzchni.

EXPRESS POLISH

Opakowanie Artykuł

500 ml 340034pH  7

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA KAROSERII

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW

250 ml 800250

CHROME PREPARAT DO CZYSZCZENIA CHROMU

Uniwersalny, wysokowydajny preparat do pielęgnacji chromowanych, niklowanych, aluminiowych i innych 
powierzchni metalowych. Profesjonalny preparat głęboko oczyszcza i usuwa rdzawy nalot, eliminuje zamglenie i 
nadaje lustrzany połysk.
Chroni powierzchnię przed działaniem soli, opadów atmosferycznych i innych zanieczyszczeń. Zalecane do 
pielęgnacji chromowanych nadkoli, atrapy, zderzaków, felg i elementów dekoracyjnych wykończenia nadwozia.

Metody stosowania: wstrząsnąć przed użyciem, nanieść niewielką ilość preparatu na miękką, czystą ściereczkę. 
Rozprowadzić na powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia do powstania matowego nalotu. Rozprowadzić czystą, 
suchą chusteczką lub ściereczką do połysku. Dla mocno zblakniętych powierzchni może być konieczne ponowne użycie.

pH  7

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA LAKIERU SAMOCHODOWEGO

Ekologicznie czysty preparat do czyszczenia, polerowania i zabezpieczenia lakier na sucho. Stosuje się do pełnego 
oczyszczenia i polerowania brudnego nadwozia samochodu, do częściowego oczyszczenia elementów nadwozia od 
ptasich odchodów, śladów od owadów, zanieczyszczeń drogowych i innych lub do polerowania czystego 
samochodu.

Metody stosowania: wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie rozpylić preparat na powierzchnię średnio 
zanieczyszczonego pojazdu, nie dopuszczając do powstawania zacieków. Odczekać 1-2 minuty. Zetrzeć brud 
ściereczką. Czystą ściereczką wypolerować nadwozie do blasku. Czyszczenie zaleca się stopniowo elementami. Nie 
używać do czyszczenia szyb i luster. Przybliżony czas czyszczenia jednego samochodu około 20-30 minut.

DRY WASH

500 ml 211605pH  7

< 5° niezalecane

5°- 35° zalecane

> 35° niezalecane

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

POLYROLE GLOSSY PREPARAT DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA TWORZYW (BŁYSZCZĄCY POŁYSK)

Profesjonalny preparat do błyszczącego polerowania kokpitu, niemalowanych zderzaków, opon, do czyszczenia i 
polerowania elementów ze skóry, drzewa, winylu, tworzyw i gumy. Zachowuje oryginalny kolor, nie pozostawia tłustych 
plam, zapobiega osadzaniu się kurzu, nadaje błyszczący połysk. Krem ma przyjemny zapach.

Metody stosowania:
1. Nanieść preparat za pmocą rozpylacza, gąbki lub czystej ścierki, wstępnie zwilżyć preparatem.
2. Następnie rozetrzeć preparat na powierzchni okrężnymi ruchami.

ANTYSTATYK

< 5° dopuszczalne

5°- 35° zalecane

> 35° niezalecane 5 lit. 120101

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Opakowanie Artykuł

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

niezalecane

zalecane

niezalecane

niezalecane

zalecane

niezalecane

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł
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LEATHER CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA I ODŻYWKI SKÓRY

Krem-odżywka do czyszczenia wyrobów z naturalnej i sztucznej skóry wszelkich odcieni. Głęboko wnika w pory 
skóry, dobrze czyści powierzchnię. Nadaje połysk, przywraca strukturę. Nawilża, chroniąc skórę przed wysuszeniem 
i pękaniem. Chroni przed promieniami UV i przedwczesnym starzeniem. Ma przyjemny zapach. Szybko się 
wchłania, nie pozostawiając smug i plam. Idealny do czyszczenia i odświeżania wnętrza samochodu, a także w 
życiu codziennym dla mebli skórzanych, butów, torebek.
Metody stosowania:
1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Nanieść preparat na powierzchnię za pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki
3. Odczekać 5 minut.
4. Przetrzeć suchą miękką ściereczką, usunąć zanieczyszczenia i resztę preparatu.

148250
131105
131100

131101

250 ml

500 ml

1 lit.

5 kg
pH  7

5 min.

< 5°

5°- 35°

> 35°

СРЕДСТВА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

PREPARATY DO CZYSZCZENIA I ODŻYWKI DO SKÓRY

TIRE POLISH

TIRE POLISH

CZERNIDŁO DO OPON NA BAZIE GLICERYNY (EFEKT MOKRYCH OPON)

CZERNIDŁO DO OPON NA BAZIE GLICERYNY (EFEKT MOKRYCH OPON)

Profesjonalny skoncentrowany preparat do polerowania opon, a także innych wyrobów gumowych samochodu. 
Przywraca czarny kolor, odnawia powierzchnię, nadaje błyszczący połysk, efekt mokrej opony. Zabezpiecza przed 
pękaniem i wpływem UV.

Metody stosowania: koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 150-250 gr/lit., nanieść preparat na powierzchnię za pomocą 
spryskiwacza lub gąbki, wstępnie zwilżoną preparatem. Po naniesieniu preparat równomiernie rozetrzeć na powierzchni i 
pozostawić do wyschnięcia.

Szybko i skutecznie przywraca pierwotny wygląd opon, nadaje im głęboki czarny kolor. Tworzy ochronną powłokę, 
zabezpieczają gumę od przebarwień, pęknięć, i przedwczesnego starzenia się. Przedłuża żywotność opon, węży, 
uszczelek drzwi, a także gumowych części samochodu, zachowuje ich elastyczność, w tym podczas pracy w zimę. 
Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. Zawiera silikony, które uodparniają elementy gumowe przed 
szkodliwym działaniem promieniowania UV i reagentów drogowych.

Metody stosowania: przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Rozpylaczem do góry równomiernie rozprowadzić preparat na 
czyste, suche opony z odległości 20-30 cm. Unikać kontaktu preparatu na felgi. W razie potrzeby preparat usunąć z miękką 
szmatką z powierzchni felg. Zaleca się powtórzyć po 1-2 dni. Dla uzyskania najlepszych rezultatów preparat stosować w 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +10ºС.

20 
min.

LEATHER CLEANER PREPARAT DO CZYSZCZENIA NATURALNEJ SKÓRY

Preparat do delikatnego czyszczenia wyrobów ze skóry naturalnej i materiałów tekstylnych. Delikatnie usuwa różnorodne 
zanieczyszczenia, nie uszkadzając naturalnej struktury materiału. Nadaje się do wszystkich rodzajów skóry naturalnej. Nie 
wysusza skóry, odświeża powierzchnię. Przedłuża żywotność wyrobów skórzanych.

Metody stosowania: rozpylić preparat na czyszczoną powierzchnię lub na miękką ściereczkę, przetrzeć ruchem 
okrężnym, pozostałe zanieczyszczenia zebrać czystą mikrofibrową. W razie potrzeby powtórzyć.

800032500 мл

pH  7

CZERNIDŁO DO OPON

pH  8

pH  7

ANTYSTATYK

ANTYSTATYK

1: 4
1: 7 1 lit. 121201

6 kg 110102

650 ml 700670

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

niezalecane

zalecane

niezalecane

niezalecane

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykułdopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

niezalecane

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł



20 www.grass.su

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG

1:1
1: 4

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ

Efektywny myjący preparat do czyszczenia felg od ciężkich zanieczyszczeń, niezmywających się za pomocą auto-
szamponu, takich jak smoły, materiały ropopochodne, sadzę, rdzę, kurz od klocków hamulcowych. Bezpieczny dla 
lakieru, wyrobów gumowych i plastikowych i z kolorowych metali. Nie szkodzi felgi chromowane.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 200-500 gr/lit.
2. Gotowy preparat rozpylić na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na 1-2 minuty, po czym przetrzeć szczotką i 
spłukać wodą. W razie potrzeby powtórzyć.

DISK

ODPIENIACZ

ANTIFOAM IМ ODPIENIACZ

Skoncentrowana wodna emulsja płynu organicznego krzemu białego koloru, łatwo rozpuszczalna w wodzie w 
dowolnych proporcjach.
Stosowany jako uniwersalny odpieniacz w przemyśle włókienniczym, produkcji gumowym, celulozowo-
papierniczym, w przemyśle farb i lakierów, a także w życiu codziennym do odkurzaczy myjących, maszyn myjących i 
innych urządzeń. Stosowany w syntezie organicznej, produkcji płynów smarujących, płynów myjących, w 
górnictwie przy odwiertach, w oczyszczalniach ścieków i innych obszarach, gdzie silne pienienie się efektywności 
przebiegu procesu technologicznego. Stężenie substancji czynnej wynosi 60%.

250 ml 134250

Metody stosowania: dodać 0,5-2 ml na 1 litr pojemności 
filtru do płynu czyszczącego w odkurzaczach piorących, 
maszynach myjących podłogi i innych urządzeniach 
myjących, stężenie można zwiększyć.

1-2
min.

BLACK BRILLIANCE CZERNIDŁO DO OPON NA BAZIE SILIKONU

Profesjonalny preparat na bazie silikonu do czyszczenia i polerowania opon, a także innych elementów gumowych 
samochodu. Przywraca czarny kolor, odnawia powierzchnię, nadaje błyszczący połysk. Zabiezpiecza powierzchnię przed 
przenikaniem wody, tym samym chroniąc przed korozją i szybkim starzeniem. W zimie można użyć do zabezpieczenia 
uszczelek drzwi i bagażnika od przymarzania.

Metody stosowania:
1. W stanie nierozcieńczonym nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza z bliskiej odległości.
2. Można nanieść preparat za pomocą gąbki lub czystej ściereczki.
3. Po naniesieniu rozetrzeć na powierzchni okrężnymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia.

250 ml 152250

500 ml 125105

1 lit. 125100

5 lit. 125101

500 ml 117105

5,9 kg 125232

CZERNIDŁO DO OPON

2*1*

pH 3

1* Preparat gotowy do uzycia w pojemnikach 500 ml. 
2* Rozcieńczyć koncentrat w pojemnikach 1 i 5 lit.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35° niezalecane

< 5°

5°- 35°

> 35°

250 ml 153250

500 ml 121105

1 lit. 121100

5 lit. 121101

CZERNIDŁO DO OPON NA BAZIE WODY

Profesjonalny preparat na bazie wody do czyszczenia i polerowania opon, a także innych gumowych elementów 
samochodu. Przywraca czarny kolor, odnawia powierzchnię, nadaje błyszczący połysk. Zabezpiecza przed pękaniem, 
starzeniem i utratą koloru. Nadaje powierzchni właściwości antystatyczne.

Metody stosowania:
1. Koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 300-500 gr/lit.
2. Nanieść preparat na oczyszczoną, suchą powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub gąbki,
wstępnie zwilżoną preparatem.
3. Po naniesieniu równomiernie rozetrzeć preparat na powierzchni i pozostawić do wyschnięcia.

BLACK RUBBER

pH  7 ANTYSTATYK
1: 2
1: 3

2*1*

1* Preparat gotowy do uzycia w pojemnikach 250 i 500 ml. 
2* Rozcieńczyć koncentrat w pojemnikach 1 i 5 lit.

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °СTemperatura

przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

Opakowanie Artykuł

niezalecane

dopuszczalne

zalecane

Opakowanie Artykuł

niezalecane

zalecane
niezalecane

Opakowanie Artykuł
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PREPARAT DO CZYSZCZENIA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NA MYJNIACH

WYSOKOPIENIĄCY KWASOWY PREPARAT

Preparat przeznaczony do mycia elewacji budynków wykończonych elementami z tworzyw sztucznych, płytek 
ceramicznych, metalowych, szkła przed osadzaniem kamienia, rdzy i innych zanieczyszczeń mineralnego charakteru. 
Szczególnie preparat zarekomendował  siebie na myjniach samochodowych.

Metody stosowania:
1. Nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub gąbki, pozostawić na 2-3 minuty, w razie potrzeby 
umyć szczotką i spłukać wodą.
2. Przy regularnym stosowaniu preparatu lub przy słabych zabrudzeniach, preparat można rozcieńczyć wodą 150-200 
gr/lit.

ACID CLEANER

1601015,9 kgpH 2
1:4
1: 6

< 5°

5°- 35°

> 35°

NANO POWŁOKI  SERII NANOFORCE

NF04250 ml

NANO POWŁOKI DO SZYB

Preparat działa, wypełniając pory i pęknięcia szkła, tworząc niewidoczną powłokę. Deszcz i błoto nie pozostają na 
powierzchni. Przy prędkości od 80 km/h używanie wycieraczek nie jest potrzebne. Zwiększa bezpieczeństwo jazdy, dzięki 
efektu hydrofobowemu. Obrobiona powierzchnia dłużej pozostaje czysta i łatwo się odczyszcza wodą. Nano powłoka jest 
odporna na działania mechaniczne i chemicznych. Utrzymuje się do 180 dni lub do 10 000 km.

Metody stosowania:
1. Przed naniesieniem dokładnie oczyścić i osuszyć szybę. Zaleca się korzystać z preparatu "Clean Glass".
2. Nanieść płyn na szybę i równomiernie rozprowadzić go po powierzchni pionowych ruchami za pomocą gąbki.
3. Odczekać 3 minuty.
4. Wypolerować szkło suchym ręcznikiem papierowym lub mikrofibrą, nie pozostawiając smug. W celu uproszczenia 
procesu polerowania można nanieść niewielką ilość wody na szybę.
5. Nie dotykać szkła rękami i nie stosować innych środków chemicznych w ciągu doby.

NANOFORCE

180
NANO

technology

NANOFORCE ZESTAW DO NANO POKRYCIA SZYB SAMOCHODU

Pozwala szybko i skutecznie wyczyścić szyby samochodu i chronić je przed deszczem i brudem. W zestaw wchodzą:  
� preparat do czyszczenia szyb Clean Glass 0,5 kg
� nano powłoka NanoForce 250 ml
� chusteczki do nakładania nano preparatu 100 szt.
� mikrofibra do czyszczenia i polirowania 2 szt.
� instrukcja użytkowania DVD
Metody stosowania:
1. Przed naniesieniem powłoki oczyścić szyby samochodu preparatem "Clean Glass". Rozpylić preparat na szybę i 
wytrzeć go mikrofibrą z zestawu. Szkło musi być idealnie czyste i suche.
2. Rozpylić preparat "NanoForce" na szybę. Rozprowadź go na powierzchni za pomocą jednorazowej chusteczki z 
zestawu i pozostawić na 1-2 minuty.
3. Wypolerować powierzchnię drugą ściereczką z mikrofibry.

karton NF05

NANO
technology

ANTI-DESZCZ DO SZYB I LUSTEREK

Brudo- i wodo- odporny preparat do szyb, lusterek, reflektorów i innych szklanych powierzchni. Wypełnia mikropory i 
mikropęknięcia, tworząc niewidzialną powłokę. Deszcz i brud lekko spływają z powierzchni, w zimową porę roku 
zapobiega powstawaniu oblodzenia. Przy szybkości powyżej 80 km/h nie są potrzebne wycieraczki. Szyba dłużej zostaje 
czystą.

Metoda stosowania:
1. Oczyścić powierzchnię preparatem "Clean Glass".
2. Nanieść preparat "Antirain" na szkło, równomiernie rozprowadzić go po powierzchni ściereczką niepozostawiającej 
włókien. Odczekać 3 minuty. Dla poprawy jakości polerowania spryskać powierzchnię wodą.
3. Dokładnie wypolerować szkło papierowym ręcznikiem lub mikrofibrą, nie pozostawiając smug. Nie dotykać szkła 
rękami i nie stosować innych środków chemicznych w ciągu doby. Po pierwszym użyciu, aby osiągnąć najlepsze 
rezultaty, pokryć ponownie po 15 dniach.

ANTIRAIN

NANO
technology

250 ml 135250

500 ml 135500

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

niezalecane

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

dopuszczalne

zalecane

Opakowanie Artykuł
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PREPARATY OCHRONNE

SILICONE
AEROZOL

SILICONE

SMAR SILIKONOWY

SMAR SILIKONOWY

Wodoszczelny preparat przeznaczony do smarowania różnych ruchomych części i powierzchni; zabezpiecza przed 
korozją; przyczynia się do bardziej łatwego otwierania zamków i zapobiega zamarzaniu w zimę. Przywraca elastyczność 
uszczelek; eliminuje skrzypienie; przywraca kolor i blask tworzyw sztucznych; usuwa wilgoć i chroni przewody 
elektryczne i złącza.
Metody stosowania: przed użyciem wstrząsnąć; równomiernie rozprowadzić preparat na powierzchnię; powierzchnia 
musi być czysta i sucha; odczekać kilka minut, żeby preparat się wchłonął; dla lepszego efektu nie usuwać nadmiar z 
obrabianej powierzchni; w razie potrzeby powtórzyć. Używać w temperaturze powierzchni od -40°c do +200°C.

Preparat stosuje się do smarowania gumowych i plastikowych części samochodowych. Nie dopuszcza do przymarzaniu 
wycieraczek, gumowych uszczelek w drzwiach, bagażniku i maski. Chroni powierzchnię przed szkodliwym działaniem 
środowiska, przedłużając termin użytkowania. Idealnie usuwa wilgoć. 
Metody stosowania: nanieść preparat na oczyszczoną powierzchnię za pomocą gąbki. Równomiernie rozprowadzić po 
powierzchni.

250 ml 137250
1371011 lit.

PREPARAT HYDROFOBOWY DO TKANIN

Wysokoefektywny preparat hydrofobowy do wszelkiego rodzaju tkaniny, zamszu, skóry, powierzchni drewnianych, 
idealnie pasuje do materiałów naturalnych i syntetycznych włókien. Chroni powierzchnię przed płynami, zabrudzeniami, 
zanieczyszczeniami olejowymi, solami, powstaniem pleśni, grzybów i mikroorganizmów. Możliwa jest hydrofobizacja 
tkanin podczas prania, podczas płukania.
Metody stosowania: koncentrat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 - 1:20 lub 50-100 ml na 1 litr wody. Oczyścić i wysuszyć 
obrabianą powierzchnię. Nanieść pędzlem, wałkiem, rozpylaczem. Dopuszcza się naniesienie na wilgotną, ale nie mokrą 
powierzchnię. Nanieść jedną lub dwie warstwy, każda kolejna warstwa musi być nakładana na wilgotną poprzednią warstwę. 
Prace wykonywać przy temperaturze nie niższej niż +5°C

HYDRO BLOCK F

1: 10
1: 20pH 7 ANTYSTATYK

PŁYNNY POLIMER-KONCENTRAT

Płynny polimer-konserwant stosuje się do nadania połysku, ochrony i pielęgnacji lakieru, tworzyw sztucznych i 
elementów chromowanych samochodu. Tworzy na powierzchni powłokę polimerową, chroniące przed wilgocią, 
kurzem i innymi szkodliwymi czynnikami środowiska. Wzmacnia głębię i intensywność koloru, nie dopuszczając do 
zmętnienia tworzyw sztucznych, gumy i szkła. Oczyszcza lakier od drogowych odczynników i soli. Nie zawiera 
elementów ściernych. Polecany jako ekspres-ochrona, pielęgnacja i jako środek konserwujący powłoki ochronne. 
Stosowany na wilgotnej powierzchni po umyciu samochodu.

Metody stosowania: wstrząsnąć przed użyciem, możliwe rozwarstwienie produktu. Rozpylić preparat na czystą, 
wilgotną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą gąbki, wypolerować czystą mikrofibrą.

HYDRO POLYMER

500 ml 700150

1 lit. 700100

250 ml 125317

500 ml 110254

400 ml 110206

2*1*

1* Preparat gotowy do uzycia w pojemnikach 500 ml. 
2* Rozcieńczyć koncentrat w pojemnikach 1 lit.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW

Do neutralizacji gnilnych i tytoniowych zapachów, zapachów spalenizny po pożarze, nieprzyjemnych zapachów 
zwierząt. Rozpylany na powierzchnię, mającą nieprzyjemny zapach. Ma swój przyjemny zapach. 

Metody stosowania:
1. Preparat rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10.
2. Rozpylić za pomocą triggeru na powierzchnię, mającą zapach.

SMELL BLOCK

1 lit. 123100
pH 7

1: 10

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

niezalecane

zalecane

niezalecane

niezalecane

zalecane

dopuszczalne

dopuszczalne

zalecane

dopuszczalne

dopuszczalne

zalecane

niezalecane
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PREPARATY OCHRONNE

LOCK DE-ICER ODMRAŻACZ DO ZAMKÓW

Doskonały preparat do odmrażania zamków. Zimą zaleca się stosować po każdym myciu samochodu, aby zapobiec 
zamarzaniu.

Metody stosowania: dokładnie wstrzyknąć preparat do środka zamku i poczekać 1-2 minuty. W razie potrzeby powtórzyć.

13726070 ml

1-2
min.

PŁYNNY POLIMER-KONCENTRAT (z prof. triggerom)

Płynny polimer-konserwant stosuje się do nadania połysku, ochrony i pielęgnacji lakieru, tworzyw sztucznych i 
elementów chromowanych samochodu. Tworzy na powierzchni powłokę polimerową, chroniące przed wilgocią, 
kurzem i innymi szkodliwymi czynnikami środowiska. Wzmacnia głębię i intensywność koloru, nie dopuszczając do 
zmętnienia tworzyw sztucznych, gumy i szkła. Oczyszcza lakier od drogowych odczynników i soli. Nie zawiera 
elementów ściernych. Polecany jako ekspres-ochrona, pielęgnacja i jako środek konserwujący powłoki ochronne. 
Stosowany na wilgotnej powierzchni po umyciu samochodu. Zużycie: 1 butelka «Hydro Polymer» na około 20-25 
samochodów. 
Metody stosowania: wstrząsnąć przed użyciem, możliwe rozwarstwienie produktu. Rozpylić preparat na czystą, 
wilgotną powierzchnię, rozprowadzić za pomocą gąbki, wypolerować czystą mikrofibrą.

HYDRO POLYMER
professional

1 lit. 125306

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

PROFESJONALNE PREPARATY DO MYJNI SAMOCHODOWYCH

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG (z prof. triggerom)

ODŻYWKA DO SKÓRY (z prof. triggerom)

Efektywny myjący preparat do czyszczenia felg od ciężkich zanieczyszczeń, niezmywających się za pomocą auto-szamponu, 
takich jak smoły, materiały ropopochodne, sadzę, rdzę, kurz od klocków hamulcowych. Bezpieczny dla lakieru, wyrobów 
gumowych i plastikowych i z kolorowych metali. Nie szkodzi felgi chromowane.

Metody stosowania: preparat rozpylić na powierzchnię, odczekać 1-2 minuty. W razie potrzeby powtórzyć.

Krem-odżywka do czyszczenia wyrobów z naturalnej i sztucznej skóry wszelkich odcieni. Głęboko wnika w pory skóry, 
dobrze czyści powierzchnię. Nadaje połysk, przywraca strukturę. Nawilża, chroniąc skórę przed wysuszeniem i 
pękaniem. Chroni przed promieniami UV i przedwczesnym starzeniem. Ma przyjemny zapach. Szybko się wchłania, 
nie pozostawiając smug i plam. Idealny do czyszczenia i odświeżania wnętrza samochodu, a także w życiu 
codziennym dla mebli skórzanych, butów, torebek.
Metody stosowania:  Wstrząsnąć przed użyciem. Wypróbuj preparat na niewidzialnym miejscu, ponieważ niektóre 
powierzchnie mogą zmienić kolor. W tym przypadku powstrzymać się od użycia. Nanieść preparat na powierzchnię za 
pomocą gąbki lub miękkiej ściereczki okrężnymi ruchami, wetrzeć do skóry. Wypolerować suchą miękką ściereczką.

DISK
professional

LEATHER CLEANER
professional

1-2
min.

pH 3 1 lit. 110219

1 lit. 110218pH 7

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

PREPARAT DO CZYSZCZENIA WNĘTRZA SAMOCHODU (z prof. triggerom)

Profesjonalny mocno pieniący się preparat do czyszczenia wnętrza samochodu od wszelkich zanieczyszczeń. Idealnie 
nadaje się do czyszczenia tkanin, weluru, sztucznej i naturalnej skóry i szyb.

Metody stosowania: przed zastosowaniem najlepiej odkurzyć obrabianą powierzchnię. Nanieść preparat ze 
spryskiwacza z bliskiej odległości, szczotką lub gąbką ubić pianę. Pianę wraz z kurzem i zanieczyszczeniami zebrać za 
pomocą odkurzacza lub ręcznie.

UNIVERSAL CLEANER
professional

pH 9
1lit. 110213

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

niezalecane

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane
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PROFESJONALNE PREPARATY DO MYJNI SAMOCHODOWYCH

CZERNIDŁO DO OPON (z prof. triggerom)

PREPARAT DO POLEROWANIA TWORZYW (z prof. triggerom)

Profesjonalny preparat na bazie wody do czyszczenia i polerowania opon, a także innych gumowych elementów 
samochodu. Przywraca czarny kolor, odnawia powierzchnię, nadaje błyszczący połysk. Zabezpiecza przed pękaniem, 
starzeniem i utratą koloru. Nadaje powierzchni właściwości antystatyczne.

Metody stosowania: nanieść preparat na oczyszczoną, suchą powierzchnię za pomocą spryskiwacza. Można nanosić 
preparat za pomocą gąbki lub czystej chusteczki, ściereczki. Po naniesieniu rozetrzeć na powierzchni okrężnymi 
ruchami i odczekać do całkowitego wyschnięcia.

Profesjonalny preparat do matowego polerowania kokpitu, niemalowanych zderzaków, opon, do czyszczenia i polerowania 
elementów ze skóry, drzewa, winylu, tworzyw i gumy. Zachowuje oryginalny kolor, nie pozostawia tłustych plam, zapobiega 
osadzaniu się kurzu, nadaje matowy połysk. Preparat ma przyjemny zapach.
Metody stosowania: nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub gąbki i rozprowadzić równomiernie na 
powierzchni okrężnymi ruchami.

BLACK RUBBER
professional

POLYROLE MATTE
professional

ANTYSTATYKpH 8

1-2
min.

pH 8

1 lit. 110215

1 lit. 110212

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SILNIKA (z prof. triggerom)

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SZYB (z prof. triggerom)

Neutralny preparat myjący wysokopieniący. Służy do oczyszczania silniku i części od oleju, smaru, brudu, owadów i 
innych zanieczyszczeń. Nowa niealkaliczna formuła na bazie wody z zastosowaniem skutecznych rozpuszczalników 
organicznych i kompleksu środków powierzchniowo-czynnych jest całkowicie bezpieczna dla rąk i lakieru samochodu. 
Nie powoduje korozji elementów aluminiowych. Preparat ma wysoką zdolnością oczyszczającą i nie ma przy tym ostrego 
zapachu.

Gotowy do użycia preparat do  czyszczenia szyb, luster, tworzyw sztucznych i chromu, przeznaczony do stosowania 
na wszystkich gładkich powierzchniach w samochodzie. Bez trudu usuwa oleje, tłuszczy, owady. Nadaje powierzchni 
właściwości antystatyczne. Paruje, zapewnia maksymalną przezroczystość bez smug i smug. Idealny do stosowania 
w warunkach zimowych.

Metody stosowania: rozpyl preparat na powierzchnię z odległości 15-20 cm. Wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym 
lub ściereczką niepozostawiającą włókien, aż do całkowitego wyschnięcia.

MOTOR CLEANER
professional

CLEAN GLASS
professional

1-2
min.

pH 11 1 lit. 110212

1 lit. 110282 

Metody stosowania: rozpylić preparat na powierzchnię z bliskiej odległości. Po 1-2 minutach spłukać wodą. Silnie 
zanieczyszczoną powierzchnię umyć szczotką lub gąbką. W razie potrzeby powtórzyć. Najlepszy efekt uzyskuje się na 
rozgrzanym silniku. Części, które nie wolno moczyć, zaleca się wstępnie zamknąć folią.

< 5°

5°- 35°

> 35°

< 5°

5°- 35°

> 35°8

PREPARAT DO CZYSZCZENIA OD ŚLADÓW OWADÓW (z prof. triggerom)

Preparat do szybkiego i łatwego usuwania resztek owadów z szyb, chłodnicy i innych elementów z tworzyw sztucznych i 
chromowych. Preparat ma wysoką zdolność oczyszczania.

Metody stosowania: przed myciem podstawowym należy obficie nanieść środek na zabrudzone obszary z bliskiej 
odległości. Po 2-3 minutach zetrzeć zanieczyszczenia gąbką i spłukać wodą z auto-szamponem GRASS. Nie dopuścić do 
wyschnięcia na powierzchni.

MOSQUITOS CLEANER
professional

2-3
min.

pH 8 1 lit. 110217

< 5°

5°- 35°

> 35°

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

GOTOWY
do

zastosowania

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Temperatura
przechowywania, °С

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane

Opakowanie Artykuł

dopuszczalne

zalecane

niezalecane
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SAMOCHODOWY ŻELOWY ODŚWIEŻACZ POWIETRZAAROMA MOTORS
Skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy, długo wypełniając wnętrze samochodu delikatnym zapachem. 

АС-0147 Sweet fruit

АС-0148 Black star

АС-0149 Juice citrus

АС-0150 Oasis

AROMATYZATORY

KARTONOWE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA

PŁYNNE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA

PŁYNNE ODŚWIEŻACZY POWIETRZA

SKONCENTROWANY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

Ekskluzywny neutralizator z unikalnym zapachem premium perfum. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i odświeża 
powietrze. Starannie dobrane komponenty, wchodzące w skład i ekonomiczny dozownik, dają możliwość odczuwać zapach 
przez dłuższy czas. Stosuje się do aromatyzowania powietrza w pomieszczeniach różnego typu i w samochodzie, nie 
pozostawia śladów na tapicerce, tekstyliach, meblach, tapetach.

Metody stosowania: przekręcić blokadę w pozycji "open". Rozpylić 
w powietrze.

Płynny skoncentrowany odświeżacz powietrza przeznaczony do nadania pomieszczeniu, a także w kabinie pojazdu, 
przyjemnego zapachu i usunięcia nieprzyjemnych. Z zapachem owocowej gumy do żucia.

Metody stosowania: rozcieńczyć koncentrat wodą w proporcji 1:3 lub 250 ml na 1 litr wody. Gotowy preparat 
stosuje się za pomocą rozpylenia triggerem.

PERFUMED LINE

AIR BUBBLE GUM

Opakowanie Artykuł Nazwa

250 ml 800013 Silver

250 ml 800014 Nebbia

250 ml 800015 Motion

250 ml 800016 Nautilius

1 lit. 125222

5 kg 125223pH 7  
1:3

�   Francuska kompozycja zapachowa
�   Mocny karton 
�   Długa żywotność
�   Hipoalergiczne

SERIA «SMILE»
SERIA «GRASS»

Artykuł Zapach

ST-0398 Brzoskwinia

ST-0399 Melon

ST-0400 Wanilia

ST-0401 Hibiskus

ST-0402

ST-0403

ST-0404

ST-0405

ST-0406 Cappuccino

SERIA «YIN–YANG»

ST-0393

ST-0394

ST-0395

ST-0396

ST-0397

pH 7  

GOTOWY
do

zastosowania

Artykuł Zapach Artykuł Zapach

Brzoskwinia

Melon

Wanilia

Hibiskus

Cappuccino

Brzoskwinia

Melon

Wanilia

Hibiskus

Metody stosowania: zdjąć plastikową pokrywkę, usunąć ochronną membranę, a 
następnie z powrotem włożyć pokrywkę.

Opakowanie Artykuł

Opakowanie Artykuł
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PREPARAT DO CZYSZCZENIA RĄK

VITA PASTE
Preparat do efektywnego usuwania z rąk mocnych zanieczyszczeń mazut, smary, oleje zwierzęce, roślinne i syntetyczne, 
produkty ropopochodne, sadzę, organiczną farbę. Polimerowy materiał ścierny, wchodząca w skład pasty, delikatnie i 
głęboko oczyszcza skórę, przy tym nie uszkadza jej. Dzięki niskiej gęstości polimerowy materiał ścierny łatwo się wymywa 
pod bieżącą wodą i nie osadza się w rurach kanalizacyjnych.

Metody stosowania: nanieść na zabrudzone dłonie niewielką ilość pasty 15-20 gr i dokładnie rozetrzeć w ciągu 1-1,5 
minuty. Następnie przetrzeć ręce ściereczką lub chusteczką. Resztki zanieczyszczeń spłukać wodą. W razie potrzeby 
ponownie przetworzyć.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA SKÓRY RĄK OD SILNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

1000 ml 211701

IlośćArtykuł IlośćArtykuł

IlośćArtykuł IlośćArtykuł

CHUSTECZKI NAWILŻONE

CHUSTECZKI NAWILŻONE

ŚCIERECZKA Z 
IMPREGNOWANEJ 

MIKROFIBRY 

ŚCIERECZKA 
ZAMSZOWA SOFT

ŚCIERECZKA 
ZAMSZOWA  PROF

ŚCIERECZKA 
ZAMSZOWA 
АLCANTARA

DO CZYSZCZENIA SZYB, 
LUSTEREK, REFLEKTORÓW

DO CZYSZCZENIA KOKPITU 
SAMOCHODU

Chusteczki nawilżane z papieru 
krepowanego stosowane do czysz-
czena szyb, lusterek, reflektorów i 
innych szklanych powierzchni. Nie 
zostawia smug dzięki zastosowaniu 
specjalnych celulozowych materiał-
ów do polerowania powierzchni.

Chusteczki nawilżane z miękkiej 
włókniny stosowane do czysz-
czenia i ochrony paneli kokpitu i 
innych elementów plastikowych 
samochodu. Nie zostawia smug, 
daje długotrwały efekt anty-
statyczny.

IT-0313 30 szt.

30 szt.IT-0311

ŚCIERECZKI I CHUSTECZKI

CHUSTECZKI NAWILŻONE  DO PIELĘGNACJI SKÓRY Z 
WOSKIEM CARNAUBA

Chusteczki nawilżane z miękkiej 
włókniny stosowane do czyszcze-
nia elementów skórzanych samo-
chodu. W skład wchdzi wosk 
carnauba. 

30 szt.IT-0312

CHUSTECZKI NAWILŻONE DO CZYSZCZENIA RĄK Z 
EFEKTEM ANTYBAKTERYJNYM

Chusteczki nawilżane z miękkiej 
włókniny stosowane do czyszcze-
nia rąk przed mocnym zanieczysz-
czeniem (benzyna, sadza, mazut, 
smoła, olej maszynowy).

30 szt.IT-0314

Artykuł

IT-0319

Artykuł

IT-0320

Artykuł

IT-0319

Artykuł

IT-0322

Opakowanie Artykuł
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RozmiarArtykuł

CHUSTECZKA 
CHAMOIS CLOTH 

W TUBIE

Wielofunkcyjna ściereczka ze sztu-
cznego zamszu do mycia samo-
chodu i użytku domowego. Nie 
pozostawia smug i resztek mate-
riału. Dobrze wchłania dużą ilość 
wody, szybko wysusza powierz-
chnię. Odporna na większość 
środków chemicznych.

43 × 32 cm

43 × 64 cm

IT-0323

IT-0324

Rozmiar IlośćArtykuł

40 × 50 cm 1 szt.

10 szt.40 × 50 cm

IT-0308

IT-0309

ŚCIERECZKA Z 
MIKROFIBRY DO 

SZYB MAGIC 
GLASS

Ściereczka idealna do mycia szyb, 
okien, lusterek i innych gładkich po-
wierzchni. Można stosować również do 
czyszczenia mebli, wyrobów chromo-
wanych. Ściereczka ma wysoką gęstość 
i gładką strukturę, dzięki czemu jest 
trwała i odporna, nie czepia za występy 
i chropowatości. Nie zostawia smug, 
resztek włosków, wilgoci na powierz-
chni. Nie wymaga wycierania do sucha.

ŚCIERECZKA ZE 
SZTUCZNEGO 

ZAMSZU PROFI

Profesjonalna ściereczka ze sztucz-
nego zamszu. Dobrze wchłania wil-
goć, charakteryzuje się trwałością, jest 
odporna na większość środków che-
micznych, nie pozostawia smug, 
wytrzymała i elastyczna. Idealnie 
nadaje się do czyszczenia nadwozia, 
powierzchni plastikowych, szklanych, 
lustrzanych i innych.

Rozmiar IlośćArtykuł

Mikrofibra higroskopijna dobrze utrzy-
muje brud, jest mocna i trwała. Duże 
rozmiary miękkich chusteczek z  naj-
popularniejszego materiału poradzą 
sobie z brudem, kurzem. Doskonale 
wchłania dużą ilość wody, oleju, 
tłuszczu. Powierzchnia przecieraniu 
mikrofibrą staje się idealnie czysta i 
sucha. Ściereczka jest zalecana dla 
alergików, ponieważ dobrze usuwa 
chorobotwórcze mikroorganizmy z 
czyszczonej powierzchni. Charak-
teryzuje się trwałością i odpornością na 
ścieranie.

30 × 30 cm 10 szt.

10 szt.

1 szt.

35 ×  40 cm

35 × 40 cm

IT-0305

IT-0307

IT-0306

ŚCIERECZKA Z 
MIKROFIBRY 

UNIWERSALNA

RozmiarArtykuł Gęstość

120 gr/m2 5000 × 40 cmvpr45-50

TKANINA WAFLOWA Tkanina waflowa wysokiej jakości z 
100% bawełny. Dobrze wchłania 
wilgoć.

7000 × 45 cm 150 gr/m2 IT-0341

Z dwoma paskami:

Z jednym paskiem:

RozmiarArtykuł

CHUSTECZKI
WIPER SOFT

Miękka ściereczka z długim włosem 
z 100% mikrofibry, wchłania dużą 
ilość wody, delikatnie oczyści i wy-
suszy. Do czyszczenia samochodu i 
użytku domowego. Ściereczka jest 
zalecana dla alergików, ponieważ 
dobrze usuwa chorobotwórcze mi-
kroorganizmy z czyszczonej po-
wierzchni. Charakteryzuje się trwa-
łością i odpornością na ścieranie.

40 × 40 cmIT-0352

Ilość

1 szt.

ŚCIERECZKI I CHUSTECZKI

PAPIER GRASS PAPIER GRASSDwuwarstwowy niebieski 
paier, gęstość 20 gr/m2, 
rozmiar kawałku 24 × 35 cm, 
1000 kawałków.

Dwuwarstwowy niebieski 
paier, gęstość 20 gr/m2, 
rozmiar kawałku 33 × 35 cm, 
1000 kawałków.

2

Ilość 
warstw

IT-0354 2

Artykuł

IT-0355

Artykuł

RozmiarArtykuł

20,5 х 12 х 5 cmIT-0325

RozmiarArtykuł

19,5 х 12,5 х 7 cmIT-0326

GĄBKA BIAŁA Gąbka samochodowa z pianki 
poliuretanowej. Gęstość pianki za-
pewnia długą żywotność.

GĄBKA POROWATA
Gąbka samochodowa z dużymi po-
rami z pianki poliuretanowej. Stru-
ktura materiału pozwala chronić 
lakier samochodu od działania 
piasku. Rozmiar porów pianki jest 
większy ziarna piasku. Dzięki temu 
cząsteczki piasku i brudu wciągają 
się do środka gąbki.

Artykuł Rozmiar

IT-0327 50 × 45 cm
opakowanie

IT-0345 54 × 44 cm na sztuki

Ilość 
warstw



Siedziba: GRASS EU s.r.o.
Novákových 970/41, PSČ, Praha – Libeň, 
Czech Republic 180 00 
Magazyn:
Za Sedmidomky 15, 101 00 Prague 10, Czech Republic (Well Pack s.r.o)
e-mail:  o.rafalski@grass-poland.pl
www.grass.su

WIĘCEJ NIŻ

DYSTRYBUTORÓW W EUROPIE, 
AZJI I AFRYCE
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