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Opgericht in 1990 in Luxemburg, is het handelsmerk FLOWEY® synoniem 
geworden van kwaliteit en innovatie in de wereld van carwash over heel Europa.

De belangrijkste waarden van het merk FLOWEY® zijn: INNOVATIE, KNOW-
HOW, KWALITEIT, EFFICIËNTIE. Deze waarden zijn de pijlers van een constante 
dialoog die FLOWEY® met haar klanten en partners onderhoudt.

Haar professionele partners weten dat het beschikbaar stellen van FLOWEY® 
producten aan hun klanten een constante bevestiging en ontwikkeling is van de 
servicegerichtheid die zij ook in hun eigen bedrijf toepassen.

Om te voldoen aan de specifieke eisen van de markt, hebben wij ons 
productengamma uitgebreid. Voortaan zijn we aanwezig in verschillende sectoren: 
industrie, hygiëne, vervoer (truck, bussen,…), bouw, burgerlijke bouwkunde, 
enz..., wij nodigen u uit om deze catalogus te doorbladeren om kennis de maken 
met ons assortiment AUTOCLEAN SYSTEM PRO.
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1.EXTERIEUR - Voorwassen en wassen

a | Velgen en banden

b | Carrosserie Voorwassen 

c | Carrosserie wassen

2.EXTERIEUR  - Polish - Bescherming 

a |  Carrosserie 

3.INTERIEUR  - Afwerking en bescherming

a | Kunststoffen

b | Textiel & leer

c | Glazen oppervlakken

d | Sfeer

INTRODUCTIE

GIDS VOOR DE VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

GIDS VOOR HET WASSEN 

RUITENSPROEIERVLOEISTOF

GIDS VAN DE ACCESSOIRES 

INHOUD
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Methanol

Reiniging - onderhoud 
van velgen

Reiniging - onderhoud 
van banden

Voorwassen

Wassen

Reiniging - onderhoud van 
carrosserie anti-insecten

Drogen en glans

Glans afwerking 
bescherming 

Reiniging - onderhoud 
kunststoffen buitenkant

Toepassing op alle 
soorten voertuigen

Reiniging - onderhoud cam-
ping-cars, bestelwagens, ...

Reiniging - ontvetten van mechanische 
onderdelen en gereedschappen

Reiniging - onderhoud van het 
voertuig interieur

Reiniging - onderhoud interieur 
kunststoffen - cockpit

Reiniging - onderhoud exterieur 
glasoppervlakken anti-insecten

Reiniging - onderhoud 
glasoppervlakken

GIDS VOOR DE VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Het product

Bevat oppervlakteactieve stoffen 
van plantaardige oorsprong 

Bevat geen NTA noch fosfaten

Bevat geen vluchtige organische 
bestanddelen

Speciaal aangepaste formule voor water 
recyclingsystemen

Bevat geen siliconen

Bevat geen methanol

Krachtige ontvettende formule

Zeer geconcentreerde formule

Geureerde formule

Soft Touch

PTFE bescherming

Satijn effect

Toepassing
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EXTERIEUR 
VOORWASSEN 
EN WASSEN

VOOR MEER EFFICIËNTIE
VOLG DE JUISTE HANDELSWIJZE.

 VELGEN EN BANDEN
R1 Wheel Cleaner Alkaline
R2 Wheel Cleaner Acid
R3 Tire Remover
R4 Brillo Gomme New
R6 Brilliant Tire Foam 

R7 Wheel Cleaner Green 
R8 Wheel Cleaner Exel
R8RFU Wheel Cleaner Exel Ready For Use
R9 Wheel Cleaner Premium
R9RFU Wheel Cleaner Premium Ready For Use 
R10 Wheel Cleaner Neutral

 CARROSSERIE VOORWASSEN
ALLESREINIGER

B30 Boost Cleaner
B31 Boost Cleaner Red Perfumed 
B32 Boost Cleaner Green Concentrate
B33 Boost Cleaner Extra
W7 General Cleaner 
W7RFU General Cleaner Ready For Use
W23 Prewash Exel

ANTI-INSECTEN
W6  Anti Insect
W18 Anti Insect Green
W20 Anti Insect Exel
W20RFU  Anti Insect Exel Ready For Use
W22 Anti Insect Foam

OPLOSMIDDELEN
W9 Tar Remover
W10 Multi Solv
W21 Heavy Duty Tar Remover

ONTVETTER – TEER VERWIJDERAAR – WAS VERWIJDERAAR - DEOXIDATIEMIDDEL

W4 Decopolymere 
W5 Grease Remover
M1 Motor Cleaner
W25 Deoxidizer

 CARROSSERIE WASSEN
W1 Car Shampoo Manual
W2 Wash & Wax
W3 Wash & Dry
W17 Caravaning Cleaner
W19 Auto Dry
W24 Multi Soft Cleaner
W26 Auto Dry Concentrated
W27 Multi Cleaner Solvent
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RUITENSPROEIERVLOEISTOF

 CARROSSERIE
P6 Soft Touch Spray
P7 Abrasive Paste
P8 Hard Cut Polish
P9 Medium Cut Polish
P10 Fine Cut Polish
P11 Polish 3IN1
P12 Polish Control Spray

F1 Crystal Wax
F2 Finish Touch
F4 Plastic Cleaner Gel
F5 Plastic Cleaner Liquid
F6 Rim Wax
F7 Quick Ceramic Detailer 
F8 Hybrid Ceramic Spray 3IN1

 KUNSTSTOFFEN
C1 Cockpit Brilliant
C3 Cockpit Cream

C4 Cockpit Clean High Tech
C5 Cockpit Cleaner silicone free

 TEXTIEL & LEER
i1 Textil Cleaner
i1RFU Textil Cleaner Ready For Use
i2 Interior Cleaner
i2RFU Interior Cleaner Ready For Use

i3 Textil Protection 
i4 Leather Cleaner
i5 Leather Cream

  GLAZEN OPPERVLAKKEN
S3 Glass Clean
S3RFU Glass Clean Ready For Use
S11 Glass Clean Foam

 SFEER
HAF1 Odor Remover Groene theeparfum
HAF2 Odor Remover Sunrise parfum

EXTERIEUR 
POLISH
BESCHERMING

INTERIEUR 
REINIGING 
BESCHERMING

NEW !
NEW !

S4 Summer Anti Insect
S5 All Seasons Windscreen -20°C

S8 Winter Ready For Use -30°C
S9 Winter Concentrate -70°C
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LET OP !
Het voertuig altijd uit het directe zonlicht wassen. Niet aanbrengen op warme oppervlakken. Bij hoge temperaturen, 
de carrosserie eerst bevochtigen. Laat het product nooit op de carrosserie drogen. Altijd spoelen met zuiver water.

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van chemicaliën en draag de gepaste 
beschermingsmiddelen.

Artikel referentie Schuim Geur Dosering pH Verpakking

R1 Wheel Cleaner Alkaline g c c c 10 - 30 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

R2 Wheel Cleaner Acid g c c c 10 - 50 % Zuur 5l - 27kg - 220kg 

R3 Tire Remover c c g c puur Neutraal 750ml - 5l - 25l 

R4 Brillo Gomme New c c c c puur Licht alkalisch 5l - 10l - 25l - 205l - 1000l

R6 Brilliant Tire Foam g g c c puur Licht alkalisch Aërosol 500ml

R7 Wheel Cleaner Green g c c c 20 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

R8 Wheel Cleaner Exel g c c c 20 % Alkalisch 5l - 25l - 200l 

R8RFU Wheel Cleaner Exel Ready For Use g c c c puur Alkalisch 750ml

R9 Wheel Cleaner Premium g c c c 10 - 30 % Zuur 25l - 200l 

R9RFU Wheel Cleaner Premium Ready For Use g c c c puur Zuur 750ml

R10 Wheel Cleaner Neutral g c c c puur Neutraal 5l - 27kg - 220kg

VELGEN EN 
BANDEN

Op pagina 21 vindt u de aanbevolen accessoires voor de toepassing van de producten die in de 
verschillende rubrieken worden voorgesteld.

EXTERIEUR
Voorwassen en wassen

Zuur Licht zuur Licht alkalisch AlkalischNeutraal

0 en 3 3 en 6 6 en 8 8 en 11 11 en 14

EXTÉRIEUR



WHEEL CLEANER PREMIUM

BRILLIANT TIRE FOAM

WHEEL CLEANER EXEL

R9

WHEEL CLEANER ACID

BRILLO GOMME NEW

R9RFU

TIRE REMOVER

WHEEL CLEANER ALKALINE

R2 R8

R1
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WHEEL CLEANER GREEN

WHEEL CLEANER NEUTRAL
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VELGEN EN 
BANDEN

BRILLIANT TIRE FOAM vernieuwt de zijkanten van de ban-
den. Reiniging en glans in een handomdraai. Ideaal voor 
de tentoonstelling van nieuwe of occasie wagens. Tast de 
banden en de velgen niet aan. Bevat silicone.

WHEEL CLEANER ALKALINE reinigt heel gemakkelijk 
gelakte aluminium velgen, stalen velgen en wieldoppen. 
Verwijdert vuil en stof van de remmen. De velgen zien er 
uit als nieuw. 

WHEEL CLEANER ACID is een zuurhoudende reiniger, 
speciaal ontwikkeld voor het reinigen van aluminium en 
stalen velgen en wieldoppen. Verwijdert snel en effectief 
stof van remmen en vuil van elke aard. Wordt ook gebruikt 
voor het reinigen van vrachtwagen velgen.

TIRE REMOVER is een specifiek product om de zijwand 
van de band zwart te maken. Herstelt de zwart satijnen 
kleur van nieuwe banden. Gemakkelijk te gebruiken, TIRE 
REMOVER vormt geen scheuren en past zich perfect aan 
de textuur van de band.

BRILLO GOMME NEW geeft de zijkanten van de banden 
het zwarte en satijnachtige uiterlijk van nieuwe banden. 
Gemakkelijk te gebruiken, BRILLO GOMME NEW vormt geen 
scheuren en past zich perfect aan de textuur van de band.

Ecologische velgen reiniger geformuleerd op basis van 
oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong. 
Deze nieuwe zeer effectieve formule heeft het voordeel om 
de fragiele aluminium velgen niet te beschadigen.

WHEEL CLEANER NEUTRAL is een gebruiksklaar wasmiddel 
speciaal ontworpen voor het handmatig wassen van velgen. 
Dankzij de specificiteit van de formule is het een uitstekend 
compromis tussen reinigingsefficiëntie en respect voor 
materialen en gebruikers. Herstelt de velgen zoals nieuw. 

Voor
R6

Na
R6

Hoog reinigend vermogen van de oppervlakteactieve 
stoffen. De synergie van de nieuwe generatie complexvor-
mers en dispergeermiddelen verbetert aanzienlijk de reini-
gingskwaliteit van de velgen. Het verbetert de werking 
van de oppervlakteactieve stoffen, door het breken van 
de verbinding tussen het vuil en de velg, zodat de reini-
gingskracht wordt versterkt. Reinigt heel gemakkelijk alle 
soorten staal, aluminium velgen en wieldoppen. Verwij-
dert de stof van remmen en de velgen zien er als nieuw 
uit. Kan met een sproeier en met automatische installaties 
worden gebruikt. Is geschikt voor hard en zacht water.

WHEEL CLEANER EXEL Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml

WHEEL CLEANER PREMIUM is een zuurhoudend product 
specifiek geformuleerd voor het reinigen van alle soorten 
velgen, met inbegrip van aluminium velgen. Dankzij de 
zorgvuldig gekozen bestanddelen is WHEEL CLEANER 
PREMIUM een goed bevochtigend, diep reinigend 
product en desoxidatiemiddel. Verwijdert snel stof van de 
remmen en alle soorten vuil, zelfs het meest hardnekkige 
vuil.

WHEEL CLEANER PREMIUM Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml
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Artikel referentie Schuim Geur Dosering pH Verpakking

B30 Boost Cleaner g c c c 1 - 5 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B31 Boost Cleaner Red Perfumed g c g c 1 - 5 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B32 Boost Cleaner Green Concentrate g g c c 0,5 - 3 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

B33 Boost Cleaner Extra g g c c 0,5 - 3 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

W1 Car Shampoo Manual g c g c 0,5 - 1,5 % Neutraal 5l - 25l - 200l 

W2 Wash & Wax g c g c 1 - 2 % Licht zuur 5l - 25l - 200l 

W3 Wash & Dry g c c c 0,5 - 1,5 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

W4 Decopolymere g c g c 10 - 20 % Alkalisch 27kg - 220kg 

W5 Grease Remover c c c c puur N/A 5l - 25l - 210l

W6 Anti Insect g c g c 15 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg - 1100kg

W7 General Cleaner g c g c 10 - 20 % Alkalisch 5l - 25l - 200l 

W7RFU General Cleaner Ready For Use g c g c puur Alkalisch 750ml

W9 Tar Remover c c c c puur N/A 5l - 210l

W10 Multi Solv c c c c puur N/A 5l - 210l

W17 Caravaning Cleaner g c g c 1 - 10 % Licht alkalisch 1l - 5l - 25l - 200l 

W18 Anti Insect Green g c c c 15 % Alkalisch 5l - 10l -27kg - 220kg 

W19 Auto Dry c c c c +/- 1,4% Zuur 5l - 25l - 200l 

W20 Anti Insect Exel g c c c 15% Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

W20RFU Anti Insect Exel Ready For Use g c c c puur Alkalisch 750ml

W21 Heavy Duty Tar Remover c c c c puur N/A 750ml - 5l - 210l

W22 Anti Insect Foam g g g c 15 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

W23 Prewash Exel g g g c 1 - 2 % Alkalisch 5l - 27kg - 220kg 

W24 Multi Soft Cleaner g c g c 1 -10 % Licht alkalisch 5l - 25l - 200l 

W25 Deoxidizer g c g g puur Neutraal 5l - 27kg - 220kg 

W26 Auto Dry Concentrated c c c c 0,2 - 5 % Neutraal 10l

W27Multi Cleaner Solvent c c c c puur N/A 5l - 25l

M1 Motor Cleaner g c c c 20% Alkalisch 5l - 27kg - 220kg

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van chemicaliën en draag de gepaste 
beschermingsmiddelen.

Op pagina 21 vindt u de aanbevolen accessoires voor de toepassing van de producten die in de 
verschillende rubrieken worden voorgesteld.

EXTERIEUR
Voorwassen en wassen

CARROSSERIE
VOORWASSEN

LET OP !
Het voertuig altijd uit het directe zonlicht wassen. Niet aanbrengen op warme oppervlakken. Bij hoge temperaturen, 
de carrosserie eerst bevochtigen. Laat het product nooit op de carrosserie drogen. Altijd spoelen met zuiver water.  
Voor gebruik op een verborgen plaats testen. Niet aanbrengen op lichte metalen zoals aluminium.

Zuur Licht zuur Licht alkalisch AlkalischNeutraal

0 en 3 3 en 6 6 en 8 8 en 11 11 en 14
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Concentrated

BOOST CLEANER RED PERFUMED is een krachtig, 
geparfumeerd en geconcentreerd voorwasmiddel dat 
ontworpen werd voor alle soorten voertuigen: auto's, 
vrachtwagens, bestelwagens, bussen. Geschikt voor de 
voorwas met lage of hoge druk. Ideaal geschikt voor het 
gebruik met onze HP Foam System A/K (ref 60211/60212).

BOOST CLEANER GREEN CONCENTRATE is een krachtig 
en zeer geconcentreerd voorwasmiddel dat ontworpen 
werd voor alle soorten voertuigen: auto's, vrachtwagens, 
bestelwagens, bussen. Geschikt voor de voorwas met lage 
of hoge druk. Ideaal geschikt voor het gebruik met onze 
HP Foam System A/K (ref 60211/60212).

BOOST CLEANER EXTRA is een krachtig en ultra 
geconcentreerd voorwasmiddel dat ontworpen werd 
voor alle soorten voertuigen: auto's, vrachtwagens, 
bestelwagens, bussen. Speciaal ontworpen voor zeer vuile 
voertuigen. Geschikt voor de voorwas met lage of hoge 
druk. Ideaal geschikt voor het gebruik met onze HP Foam 
System A/K (ref 60211/60212). 

BOOST CLEANER is een krachtig en geconcentreerd 
voorwasmiddel dat ontworpen werd voor alle soorten 
voertuigen: auto's, vrachtwagens, bestelwagens, bussen.
Geschikt voor de voorwas met lage of hoge druk.
Ideaal geschikt voor het gebruik met onze HP Foam 
System A/K (ref 60211/60212).

TIP:
Voorwassen met lage druk:
Dosering volgens de mate van vervuiling van het 
voertuig.
1 Verstuif en laat 1 minuut inwerken. 2 Wrijf m.b.v. een 
zachte borstel. 3 Spoel met water onder druk.
Voorwassen met schuim:
Dosering volgens de mate van vervuiling van het 
voertuig.
1 Verstuif op de carrosserie en de velgen m.b.v. ons 
accessoire FLOWEY® System A/K (ref 60211/60212), 
laat 1 minuut inwerken. 2 Wrijf m.b.v. een zachte 
borstel. 3 Spoel met water onder druk.
Voorwassen met hoge druk:
1 Hoge druk system afstellen. 2 Wrijf m.b.v. een zachte 
borstel. 3 Spoel met water onder druk.

Maak de aangewezen verdunning. Overdoseer nooit 
het product.

CARROSSERIE
VOORWASSEN

1. VERSTUIVEN

2. INWERKINGSDUUR

3. SPOEL MET HOGE DRUK

ALLESREINIGER
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ANTI INSECT GREENW18
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GENERAL CLEANER

W20RFU

W7
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ANTI INSECTW6
2 3

W7RFU

Ecologische Insectenverwijderaar geformuleerd met 
oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong. 
De formulering van dit nieuwe product tast fragiele 
aluminium of chromen sierlijsten, radiatorroosters, 
kunststof sierstrippen niet aan.

Zeer schuimende alkalische reiniger voor het verwijderen 
van insecten op alle soorten voertuigen: auto's, 
vrachtwagens, treinen, bussen, ... Ontworpen om te 
worden gebruikt met verschillende toepassingsmethoden: 
wasinstallaties portalen en tunnels in schuimboog, 
voorwassen met een schuimpistool, voorwassen met een 
sproeier onder druk. ANTI INSECT FOAM is een product 
dat speciaal geformuleerd werd om eenvoudig en effectief 
insecten van voertuigen te verwijderen. Heeft een zeer 
mooi schuimend effect. 

PREWASH EXEL is een nieuw concept voor het wassen 
van voertuigen, de werking van het reinigingsmiddel 
wordt versterkt door de synergie van de nieuwe generatie 
complexvormers en dispergeermiddelen.

GENERAL CLEANER is een multifunctionele reiniger voor 
voertuigen (binnen- en buitenkant).

ANTI INSECT is een alkalisch product dat speciaal werd 
ontworpen om insecten gemakkelijk en efficiënt van 
voertuigen te verwijderen.

EXTERIEUR
ALLESREINIGER

De synergie van de nieuwe generatie complexvormers en 
dispergeermiddelen verbetert aanzienlijk de reiniging van 
de klevende insecten op de voorruit en de carrosserie. 
Reinigt eenvoudig, zonder risico van beschadiging van 
de lak, van de uitrusting van voertuigen zoals sierlijsten, 
sierdoppen, radiatorroosters, spiegels, voorruiten.

ANTI INSECT EXEL Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml

GENERAL CLEANER Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml

CARROSSERIE VOORWASSEN

ANTI-INSECTEN

Voor
W18

Na
W18



MULTI SOLVW10 TAR REMOVER

MULTI CLEANER SOLVENT

W9

W27HEAVY DUTY TAR REMOVERW21

11

DECOPOLYMEREW4

GREASE REMOVERW5

MOTOR CLEANERM1

DEOXIDIZERW25

TAR REMOVER is geformuleerd om teer- en vetvlekken 
(zelfs zeer oude vlekken) op te lossen op alle soorten van 
carrosserieën. De specifieke werkzame bestanddelen 
respecteren het geverniste of kunststof lakken en reinigen 
ze zonder ze te beschadigen.

MOTOR CLEANER respecteert de dosering conform de 
VDA-norm en is onschadelijk voor de fragiele onderdelen 
van de motor zoals aluminium, kunststoffen, connectoren.

MULTI SOLV werd geformuleerd om vet-, lijm- en harsvlekken 
(zelfs zeer oude vlekken) te verwijderen op alle soorten 
carrosserieën. De specifieke werkzame bestanddelen 
respecteren het geverniste of kunststof lakken en reinigen 
ze zonder ze te beschadigen. 

HEAVY DUTY TAR REMOVER is een product op basis 
van oplosmiddelen met een hoog ontvettingsvermogen 
perfect geschikt om teer- en vetvlekken (zelfs zeer oude 
vlekken) op te lossen op alle soorten carrosserieën. Het 
enorme voordeel is dat het volledig emulgeerbaar is met 
water, waardoor het zeer eenvoudig te spoelen is.

MULTI CLEANER SOLVENT is een oplosmiddel van de 
nieuwe generatie dat speciaal is ontwikkeld voor het 
oplossen van teer-, vet-, hars- en lijmvlekken (zelfs zeer 
oude) op alle carrosserieën.

GREASE REMOVER is een ontvettingsmiddel op basis 
van oplosmiddelen voor het verwijderen van oliën, vetten, 
diesel, brandstof, teer, smeerolie.

DECOPOLYMERE werd speciaal ontworpen om 
gemakkelijk en efficiënt de copolymeer beschermlaag te 
verwijderen die op nieuwe voertuigen wordt aangebracht.

ONTVETTER – TEER VERWIJDERAAR – WAS VERWIJDERAAR - DEOXIDATIEMIDDEL

OPLOSMIDDELEN

DEOXIDIZER is een neutraal, gebruiksklaar 
behandelingsproduct dat speciaal ontworpen is om 
metaaldeeltjes die in de carrosserie ingebed raken en 
corrosie versnellen, effectief en veilig te verwijderen. 
Deze metaaldeeltjes zijn voornamelijk afkomstig 
van remstof die door andere voertuigen op de weg 
wordt uitgestoten, maar ook van luchtvervuiling.  
Doordat deze deeltjes reageren met regenwater of 
luchtvochtigheid oxideren ze en beschadigen ze de verf, 
waardoor de corrosie van de carrosserie wordt versneld.  
DEOXIDIZER verwijdert deze aangekoekte metalen 
deeltjes. Uw carrosserie krijgt weer een glad oppervlak, 
een originele glans en de ontwikkeling van corrosie wordt 
sterk vertraagd.



AUTODRYW19 AUTO DRY CONCENTRATEDW26

CARAVANING CLEANERW17CAR SHAMPOO MANUALW1

WASH & WAXW2
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WASH & DRYW3

MULTI SOFT CLEANERW24

WASH & DRY is een actieve zelfdrogende shampoo die 
ontworpen werd om de reiniging van de carrosserie te 
vergemakkelijken. Tijdens het spoelen, trekt het water 
homogeen weg en dit zorgt voor een uniforme droging 
zonder sporen en een glanzende carrosserie.

CARAVANING CLEANER is een universele reiniger voor 
caravans, campers, vans, mobile-homes.

CAR SHAMPOO MANUAL is een zachte en zeer 
geconcentreerde shampoo voor het handmatig wassen 
van voertuigen.

MULTI SOFT CLEANER is een licht alkalische, universele 
reiniger die speciaal werd ontworpen voor een veilige 
en efficiënte reiniging van alle oppervlakken (carrosserie, 
wielen, motor, metaal, kunststoffen, rubbers, voorruiten, 
...) die kunnen voorkomen op verschillende soorten 
voertuigen zoals auto's, vrachtwagens, bestelwagens, 
bussen, vliegtuigen, treinen, trams, motorfietsen, fietsen, 
boten...

WASH & WAX combineert de prestaties van een zeer 
kwalitatieve shampoo en was. Dankzij de zorgvuldig gese-
lecteerde oppervlakteactieve stoffen en oplosmiddelen, 
wordt alle wegvuil verwijdert, zelfs de meest hardnekkige 
vlekken: insecten, vetten en oliën. De hydrofobe agenten 
geven een pareleffect waardoor het spoelmiddel zeer snel 
wegtrekt. Dankzij WASH & WAX  is de carrosserie na het 
spoelen erg glanzend.

CARROSSERIE WASSENEXTERIEUR

Dankzij de speciaal ontworpen formule moeten voertuigen 
na het wassen niet meer met de hand worden afgedroogd, 
dit zorgt voor een besparing van tijd en arbeidskrachten.

Formule die speciaal ontwikkeld werd om handmatig drogen 
van voertuigen na het wassen overbodig te maken, wat tijd 
en arbeid bespaart. Tijdens het spoelen trekt het water gelijk-
matig weg. Dit zorgt voor een uniforme droging zonder spo-
ren na te laten, met een glanzende carrosserie als resultaat.  
Geconcentreerd product, dus zeer economisch. Gemakke-
lijker te hanteren, want verpakt in klein volume.
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Artikel referentie Geur Dosering Verpakking

P6 Soft Touch Spray g g puur 5l - 25l - 200l

P7 Abrasive Paste c c puur 1l

P8 Hard Cut Polish* g c puur 1l

P9 Medium Cut Polish* g c puur 1l

P10 Fine Cut Polish* g c puur 1l

P11 Polish 3IN1* g c puur 1l

P12 Polish Control Spray c c puur Aérosol 500ml

F1 Crystal Wax* g c puur 750ml - 1l

F2 Finish Touch g c puur 750ml - 5l - 200l

F4 Plastic Cleaner Gel g c puur 1l

F5 Plastic Cleaner Liquid c c puur 750ml - 5l

F6 Rim Wax g c puur 1l

F7 Quick Ceramic Detailer c c puur 750ml

F8 Hybrid Ceramic Spray 3IN1 c c puur 750ml

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van chemicaliën en draag de gepaste 
beschermingsmiddelen.

PolygradTM schuurmiddelen zijn nieuwe generatie schuurmiddelen die het polijsten en de glans optimaliseren op alle 
soorten carrosserieën terwijl micro-krassen, krassen en halo’s worden vermeden.
Dit schuurmiddel bestaat uit micro-kristallen waarvan de speciale en revolutionaire structuur het mogelijk maakt om 
uitzonderlijke resultaten te bereiken.
Afhankelijk van de grootte van de micro-kristallen, kunt u verschillende polijst- en glans-niveaus behalen. Bij het 
aanbrengen van de polish, worden de micro-kristallen onderverdeeld in kleinere deeltjes. Dit maakt het mogelijk om in 
het begin van de toepassing goed te polijsten en vervolgens aan het einde van de toepassing een glanzend resultaat 
te verkrijgen. Deze eigenschap is bijzonder interessant voor fragiele carrosserieën omdat het oppervlak mooie glad 
en glanzend wordt zonder krassen.

* Polijstmiddelen met PolygradTM schuurmiddelen.

LET OP ! 
Het product nooit toepassen in het directe zonlicht. 

Op pagina 21 vindt u de aanbevolen accessoires voor de toepassing van de producten die in de 
verschillende rubrieken worden voorgesteld.

EXTERIEUR
Polish - Bescherming 

CARROSSERIE



FINE CUT POLISHP10
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HARD CUT POLISH

MEDIUM CUT POLISH

FINE CUT POLISH

P8

P9

P10

100

100

100

HARD CUT POLISHP8

MEDIUM CUT POLISHP9

ABRASIVE PASTEP7

Dankzij de hoge polijstkracht is dit het ideale product 
voor de zware schoonmaakklussen. Hiermee kunnen 
schuurkrassen snel verwijdert worden en zeer doffe 
lakken gepolijst worden. Nieuwe generatie polish die 
werd ontwikkeld op basis van schurende micro-kristallen 
PolygradTM. 

Ontworpen om licht doffe lakken op te frissen. Het 
geeft een hoge glans. Nieuwe generatie polish die 
werd ontwikkeld op basis van schurende micro-kristallen 
PolygradTM. 

FINE CUT POLISH de polish bij uitstek voor de afwerking. 
Het geeft een spiegelglans zonder halo's en beschermt de 
carrosserie. FINE CUT POLISH is de ideale oplossing voor 
het onderhoud van de nieuwe lak of lak die in uitstekende 
staat is. Kan ook gebruikt worden na de toepassing van 
P8 HARD CUT POLISH en/of P9 MEDIUM CUT POLISH 
op oudere of meer beschadigde carrosserieën. Nieuwe 
generatie polish die werd ontwikkeld op basis van 
schurende micro-kristallen PolygradTM. 

Nieuw ontworpen product, dat geschikt is voor het 
polijsten van alle soorten vernissen, autolakken van oude 
of recente carrosserieën. De formule bevat een grote 
hoeveelheid eerste kwaliteit grondstoffen, zijn hoog 
schurend vermogen en zijn romige textuur zorgen voor 
een zuiver resultaat zonder moeite.

BELANGRIJK!
De hardheid van uw pad aanpassen aan de 
abrasiviteit index van de gebruikte polish. Op 
pagina 21 kunt u de aanbevolen accessoires vinden 
voor de toepassing van de schuurmiddelen.

Abrasiviteits-, glans- en beschermings-index 

Abrasiviteit

Bescherming
Glans

Abrasiviteit
Glans

Abrasiviteit
Glans
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EXTERIEUR
Polish - Bescherming CARROSSERIE



FINISH TOUCHF2 HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1

PLASTIC CLEANER GELF4

CRYSTAL WAXF1

POLISH CONTROL SPRAYP12

S0FT TOUCH SPRAYP6

POLISH 3IN1P11

PLASTIC CLEANER LIQUIDF5

RIM WAXF6

17

QUICK CERAMIC DETAILER 
NEW!

NEW!

F7

F8

Maakt externe onderdelen van voertuigen weer als 
nieuw. Reinigt en beschermt bumpers, sierstrips en 
achteruitkijkspiegels van kunststof en brengt hen weer in 
de oorspronkelijke staat. Een zuinige gel die gemakkelijk 
kan worden opgebracht en langdurige bescherming 
biedt. Zeer watervast en vuilafstotend.

PLASTIC CLEANER LIQUID reinigt de kunststof elementen 
aan de buitenzijde van het voertuig (bumpers, strips,...). 
De elementen worden verfrist en hun oorspronkelijke 
glans wordt langdurig herstelt.

FINISH TOUCH  is een multifunctionele was die alle soorten 
van carrosserieën zeer snel reinigt en doet glanzen. Het 
verwijdert ook kalksporen die door het gebruik van hard 
water achterblijven.

HYBRID CERAMIC SPRAY 3IN1 is een beschermende 
laag voor alle oppervlakken om de carrosserie op een 
eenvoudige en effectieve manier te beschermen. De 
formule is speciaal ontworpen om een super waterafstotend 
effect te geven door de vorming van een 2e beschermlaag 
met een stralend effect die tegelijkertijd beschermt tegen 
vuil. Bij goed onderhoud kan de bescherming 6 tot 12 
maanden meegaan.

Nieuwe generatie was die werd ontwikkeld op basis van 
schurende micro-kristallen PolygradTM. Snel en gemakkelijk 
te gebruiken, CRYSTAL WAX is de combinatie van reiniging 
en glans voor nieuwere voertuigen. Licht schurend, het 
polijst de carrosserie en geeft het een spiegelglans zonder 
halo's en creëert een echt schild tegen wegvuil.

QUICK CERAMIC DETAILER is een perfect product voor 
routineonderhoud. Reinigt licht vervuilde oppervlakken 
zachtjes en grondig zonder te krassen. De was verbetert 
de lakafwerking en geeft de verf een beschermd oppervlak 
en een diepe, schitterende glans. Verfrist bestaande 
bescherming en zorgt voor een extra waterafstotende 
werking. Kan worden gebruikt op droge en natte 
oppervlakken (helpt om te drogen).

POLISH CONTROL SPRAY om te controleren of er nog 
onvolkomenheden op de lak of het vernis voorkomen 
zoals: micro-krassen, krassen, druppels, ingesloten 
stofdeeltjes, etc. Te gebruiken voor of na het polijsten met 
onze producten P8 HARD CUT POLISH of P9 MEDIUM 
CUT POLISH. Na de toepassing van POLISH CONTROL 
SPRAY, indien het resultaat positief is, raden we aan om 
een hoogglanzend en beschermend polijstmiddel te 
gebruiken zoals P10 FINE CUT POLISH.

POLISH 3IN1 is een nieuwe generatie polish die werd 
ontwikkeld op basis van schurende micro-kristallen 
Polygrad™. Dankzij haar bijzondere en innovatieve 
formule, combineert Polish 3IN1 de eigenschappen van 
een echte universele polish die alle soorten carrosserie 
kan reinigen, polijsten en doen glanzen en dit in één stap.

RIM WAX is een beschermende gel om op zuivere velgen 
aan te brengen. Geeft een diepe glans en langdurige 
bescherming. Stoot water af en vertraagt de vervuiling. 
Geschikt voor alle soorten velgen: aluminium, staal, 
gechromeerd.

SOFT TOUCH SPRAY is een glijmiddel dat ontwikkeld 
werd om de carrosserie grondig te reinigen m.b.v. het 
scrubben. Zijn glijvermogen vermindert het risico op krassen 
en maakt het mogelijk om een perfect gladde carrosserie te 
verkrijgen. Wordt met helder water afgespoeld.
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INTERIEUR

Artikel referentie Schuim Geur Dosering pH Verpakking

C1 Cockpit Brilliant c c g c puur Neutraal 750ml - 5l - 25l

C3 Cockpit Cream c c g c puur Neutraal 750ml - 5l

C4 Cockpit Clean High Tech c c g c puur Neutraal 750ml - 5l - 25l

C5 Cockpit Cleaner silicone free c c g g puur Licht zuur 750ml - 5l

i1 Textil Cleaner g c g g 10 - 15 % Neutraal  5l - 25l

i1RFU Textil Cleaner Ready For Use g c g g puur Neutraal 750ml

i2 Interior Cleaner c c g g 2 - 10 % Neutraal  5l - 25l

i2RFU Interior Cleaner Ready For Use c c g g puur Neutraal 750ml

i3 Textil Protection c c c c puur Licht zuur 750ml

i4 Leather Cleaner c c g c puur Licht alkalisch 1l

i5 Leather Cream c c g c puur Neutraal 1l

S3 Glass Clean g c c c 6 - 10 % Alkalisch  5l - 25l - 200l

S3RFU Glass Clean Ready For Use g c c c puur Licht alkalisch 750ml

S11 Glass Clean Foam g g c c puur Licht alkalisch Aérosol 500ml

HAF1 Odor Remover Groene theeparfum c c g g puur Neutraal 400ml - 5l

HAF2 Odor Remover Sunrise parfum c c g g puur Neutraal 400ml - 5l

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van chemicaliën en draag de gepaste 
beschermingsmiddelen.

Reiniging - Bescherming

KUNSTSTOFFEN
TEXTIEL & LEER
GLAZEN OPPERVLAKKEN
SFEER

LET OP ! 
Het product nooit toepassen in het directe zonlicht. 

Op pagina 21 vindt u de aanbevolen accessoires voor de toepassing van de producten die in de 
verschillende rubrieken worden voorgesteld.

Zuur Licht zuur Licht alkalisch AlkalischNeutraal

0 en 3 3 en 6 6 en 8 8 en 11 11 en 14



COCKPIT CLEAN HIGH TECHC4

COCKPIT CLEANER silicone freeC5

COCKPIT BRILLIANTC1

COCKPIT CREAMC3
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INTERIEUR KUNSTSTOFFEN

COCKPIT CLEAN HIGH TECH is een waterige emulsie die 
dashboards, kunststof, metaal, hout, gelakte oppervlakken, 
deuromlijstingen reinigt en hun oorspronkelijk glans 
herstelt.

COCKPIT CLEANER silicone free is een onderhoudsproduct 
dat speciaal werd ontworpen voor de reiniging van de 
dashboards in voertuigen. Het reinigt en geeft een satijnen 
afwerking aan alle kunststoffen en deurbekledingen.

Specifieke reinigingsmelk die werd ontworpen voor het 
onderhoud van interieur-oppervlakken in leder, kunststof, 
aluminium, metaal, edel- en gelakt hout (dashboard, 
deurpanelen, deuromlijstingen).

Herstelt het oorspronkelijke uiterlijk van interieur 
kunststoffen en deurbekleringen van het voertuig. Snel 
te gebruiken, het reinigt kunststoffen een geeft hen een 
seide en satijne afwerking. Laat geen vette film achter. 
Aangename geur.

Tip:
Om het glijden te voorkomen, gebruik het product 
niet op het stuurwiel en de pedalen.

Reiniging - Bescherming

Gebruik Tornador (ref.60217) om de ventilatie roosters 
gemakkelijker zuiver te maken 



TEXTIL CLEANERi1

INTERIOR CLEANERi2

TEXTIL PROTECTIONi3

LEATHER CLEANERi4

LEATHER CREAMi5

i1RFU

i2RFU
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INTERIEUR TEXTIEL & LEER

Ecologische, anti-statische reiniger voor de geweven 
oppervlakken van voertuiginterieurs. 

INTERIOR CLEANER is een universeel reinigingsmiddel 
voor het interieur van voertuigen met een intens parfum 
(groene thee). 

Maakt de stof waterdicht en beschermt het tegen vuil en 
vet, ongewenste vlekken op alle indoor en outdoor stoffen 
worden zodoende voorkomen. Behandelt de vezels 
grondig en verhindert het indringen van vuil: water, koffie, 
thee, frisdrank, chocolade, bloed, fruit, ketchup, olie, vet... 
Vormt een volledig onzichtbare bescherming met 
pareleffect, ongewenste vlekken kunnen gemakkelijk 
met een spons worden verwijderd voordat ze in de stof 
doordringen.

Reinigingsmiddel en ontvlekker die speciaal werd 
ontworpen om het leder diep te herstellen en te reinigen. 
Gemakkelijk te gebruiken. Maakt geen vlekken. Geschikt 
voor alle ledersoorten. Na het schoonmaken het leder 
met i5 LEATHER CREAM voeden.

LEATHER CREAM Leather Cream is een crème die 
ontwikkeld werd om het leder te voeden en zijn 
oorspronkelijke soepelheid terug te geven na de reiniging 
met i4 LEATHER CLEANER. Geschikt voor alle soorten 
leder. Maakt geen vlekken.

BELANGRIJK!
Voor gebruik op een verborgen plaats testen.

Reiniging - Bescherming

TEXTIL CLEANER Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml

INTERIOR CLEANER Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml



GLASS CLEAN GLASS CLEAN FOAMS11S3

S3RFU

ODOR REMOVER

HAF1 HAF2
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Methanol Methanol

INTERIEUR

INTERIEUR

GLAZEN OPPERVLAKKEN

AMBIANCE

GLASS CLEAN is een zeer zuinige ruitenreiniger. De ruiten 
kunnen met een doek worden gereinigd zonder na te 
spoelen, voor een streepvrij resultaat.

GLASS CLEAN FOAM is een ultra-snelle reinigingsschuim 
voor voorruiten, vensters en plexiglas.

Reiniging - Bescherming

ODOR REMOVER  is een product dat speciaal werd ontwikkeld 
om geuren die in auto’s voorkomen te neutraliseren (tabak, hond, 
voedsel, uitwerpselen, ...).

GLASS CLEAN Ready For Use
Gebruiksklaar - 750ml

Reiniging - Bescherming

Groene theeparfum  Sunrise parfum
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Methanol

Methanol

Methanol

Methanol

ALL SEASONS WINDSCREEN -20°C WINTER CONCENTRATE -70°CS5

WINTER READY FOR USE -30°CSUMMER ANTI INSECT

S9

S4 S8
WINTER READY FOR USE -30°C is een gebruiksklare 
winter ruitensproeiervloeistof.

WINTER CONCENTRATE -70 °C is een geconcentreerde 
winter ruitensproeiervloeistof. Zuinig in gebruik omdat 
het in verschillende verdunningen kan worden gebruikt 
afhankelijk van de gewenste mate van bescherming.

SUMMER ANTI INSECT is een gebruiksklare zomer 
ruitensproeiervloeistof dat speciaal werd ontworpen voor 
het verwijderen van insecten op de voorruiten.

ALL SEASONS WINDSCREEN -20°C is een gebruiksklare 
winter ruitensproeiervloeistof die zowel in de zomer als in 
de winter gebruikt kan worden.

Tip: 
Na de volledige reiniging van het voertuig, vergeet niet om het niveau van de ruitensproeiervloeistof te controleren. 
Pas uw ruitensproeiervloeistof aan de weersomstandigheden aan.
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pacs
ACS PRO

60013 
PREWASH SPRAY SYSTEM   1

545252
RIM CLEANER SOFT 
WATER CHANNEL

  1

60400 
ACID SPRAY SYSTEM   1

524752 
WASHING BRUSH 
HIGH/LOW WITH WATER 
CHANNEL

  1

60002 
DOSING SET AUTO-DRY   1

50054-10C 
SPRAYER 10L

50054-10F 
FOAMER 10L

  1

60211 
HP FOAM SYSTEM A

60212 
HP FOAM SYSTEM K

  1

50053 
SOLVENT PRESSURE
SPRAYER 
1,25L

  1

60300 
FOAM GUN 24L

60301 
FOAM GUN 50L

  1

FLACON079 
ACID SPRAYER & 
BOTTLE 
1L

  1

60118
DOSING PUMP 16L/MIN

60121 
DOSING PUMP 4L/MIN

  1

FLACON022 
ALKALINE SPRAYER &
BOTTLE 
1L

  1

297352Q
TELESCOPIC HANDLE WITH 
WATER CHANNEL 

297552
TELESCOPIC ALUMINIUM 
HANDLE M

293752
ALUMINIUM HANDLE

  1
60006 
FOAM GUN
2,8L

  1

475552
WASHING BRUSH   1

61016 
JET FOAMER 
1,5L

  1

707952
WATER SCRAPER WIPE & SHINE   1

60217 
TORNADOR GUN
WORKING PRESSURE: 
MIN. 6 - 8 BAR

  1

522752
HANDWASHING BRUSH - C   1

A1 
MULTI-USE MICROFIBRE 
40 X 40 CM   10

522252
HANDWASHING BRUSH - L   1

A2 
MULTI-USE MICROFIBRE 
50 X 70 CM

  10

GIDS VAN DE ACCESSOIRES 

Accessoires AccessoiresArtikel referentie Artikel referentieVerpakking Verpakking
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