
kéztisztító és bőrápoló termékcsalád

AMERICOL



A907 HAND CLEANER ORANGE

A843 HAND CLEANER SPECIAL PRO

A840 HAND CLEANER YELLOW

Korszerű összetételű kéztisztító természetes (citrusos) összetevőkkel

Ipari oldószermentes kéztisztító

Erős citrusos kéztisztító gél a nehézipari szennyeződések eltávolításához

Professzionális kéztisztító a hagyományos műhelyszennyeződések eltávolításához mint pl 
zsír és kenőanyagok.Oldószermentes recept.Rendkívűl hatékony univerzális kéztisztító a 
gépjárműipar,gyártás,építőipar és hajózás számára.Tisztítja és hidratálja  a kezet, és 
megakadályozza a bőrrirítációt. Aloe vera kivonattal és jojba olajjal készül.

Erős kéztisztító gél az ipari szennyeződések eltávolításához. Oldószermentes 
recept.Gyorsan emulgálja az összes szennyeződést, hatékonyan tisztít. Tisztítja és 
hidratálja a kezet és megakadályozza a bőrirrítációt. Kellemes, friss illatú termék. 
Speciális, közepes viszkozítású formula adagolóval történő használathoz. Prémium 
minőség Aloe vera kivonattal és jojoba olajjal.

Rendkívűl hatékony kézi tisztítószer, mely bőrbarát súrolóanyagokat és természetes összetevőket 
taratlmaz. Ideális a makacs szennyeződések eltávolítására, mint zsír, kátrány, festék és 
ragasztó.Kiváló bőrmegújjítási teljesítmény. Friss, természetes citrus ilat. Aloe vera kivonattal és 
jojpba olajjal készül.

KISZERELÉS: 600 ml palack / 3,8 l palack és pumpa / 10 l vödör

KISZERELÉS: 3,8 l palack és pumpa

KISZERELÉS: 600 ml palack / 4,5 l palack / 10 l vödör



Erős citrusos kéztisztító gél a nehézipari szennyeződések eltávolításához

KISZERELÉS: 300 ml palack / 3,8 l palack és pumpa

KISZERELÉS: 250 ml palack 

KISZERELÉS: 3,8 l palack és pumpa

A844 HAND CLEANER YELLOW PRO

A936 HAND CLEANER PAINT-EX PRO

A871 HAND PROTECT LOTION

Erős kéztisztító a festék, gyanta, szilikon, ragasztó és tömítőanyag gyors eltávolításához.

Munka előtti bőrvédelem

Az egyedülálló termékösszetételének köszönhetően könnyen eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket, mint zsír, kátrány festék, ragasztó és tömítők. Tisztítjs és hidratálja a kezet, és 
megakadályozza a bőrrirítációt. Friss citrus illatú. Speciális, közepes viszkozítású formula az 
adagolóban történő felhasználáshoz. Prémium minőségű Aloe vera kivonatal és jojoba olajjal.

Erős kéztisztító gél az ipari szennyeződések eltávolításához. Az egyedülálló termékösszetételnek 
köszönhetően könnyen eltávolítja a makacs szennyeződéseket, például festékeket, gyantákat, 
szilikonokat, ragasztókat és tömítőanyagokat. Tisztítja és hidratálja a kezet, és megakadályoza a 
bőrrítációt. Prémium minőségű kéztisztítószer természetes kukoricaliszttel.

Megakadályozza a káros anyagok bőrbe jutását. Gyors kéztisztítást tesz lehetővé. Biztos fogást eredményező 
formulája megakadályoza a szerszámok kézből történő kicsúszását. Szilikonmentes. Kíméli a bőrt. 
Rugalmasságot és sima felületet kölcsönöz. Prémium minőség Aloe verával és jojoba olajjal.

KISZERELÉS: 250 ml palack 

A870 HAND PROTECT LOTION
Munka utáni bőrápolás
Hidratálja a bőrt és megvéd a szélsőséges munka és időjárási viszonyok által okozott káros hatásoktól. Gyakori 
használata a bőr természetes helyreálítását serkenti, így az újra simává és rugalamassá váli. Gyorsan felszívódik. 
Szilikon és parfüm mentes.



A861 CAR & TRUCKWASH

A857 TRUCKWASH HD 

A858 TRUCK CLEANER 

Hatékony, habosító, folyékony tisztítószer magasnyomású tisztítóeszközökhöz

Magas koncentrációjú, erőteljes habtisztítószer teherautók, konténerek, 
tartálykocsik érintésmentes tisztításához.

Stabil és hatékony habtakarót állít elő, még a függőleges felületeken is. Az erős ipai szennyeződés 
ezáltal könnyen tisztítható. Könnyedén emulgeál mindenféle szennyeződéssel a hatékony tisztítás 
érdekében. Nyom nélkül tisztít. 

Könnyedén emulgeálja a közlekedés során lerakódott filmréteget és ipari szennyeződéseket, a 
csíkmentesen ragyogó felületekért. A termék különleges összetétele egy tartós habtakarót biztosít, 
ami nagyon hatékony a szennyeződések fellazításában-még a függőleges felületeknél is. Lehetőség 
szerint ne használja erős napfényben. 

Hihetetlenül erőteljes tisztítószer teherautók, konténerek, tartályok és súlyosan szennyezett ipari 
felületek érintésmentes tisztításához. Könnyedén emulgeálja a közlekedés során lerakódott 
filmréteget és ipari szennyeződéseket a gyors tisztítás érdekében. A termék különleges összetétele 
egy tartós habtakarót biztosít, ami nagyon hatékony a szennyeződések fellazításában - még  a 
függőleges felületeknél is. Lehetőség szerint ne használja erős napfényben.

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) 
arányban. Megfelelő magasnyomású tisztításhoz, valamint habbal történő 
tisztításhoz. Lehetőség szerint hagyja hatni a terméket, majd permetezze le 
tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) arányban. 
Alkalmas kefés, nagynyomású és habtisztításához. Hagyjon időt terméknek, hogy 
kifejtse hatását, ezután távolítsa el vagy permetezze le tiszta vízzel. Forró víz 
használata esetén megnő a tisztítóerő.

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2% - 4% (1:50 - 1:25) arányban. Alkalmas kefés, 
nagynyomású és habtisztításához. Hagyjon időt terméknek, hogy kifejtse hatását, ezután távolítsa 
el vagy permetezze le tiszta vízzel. Forró víz használata esetén megnő a tisztítóerő. Csak 
professzionális használatra ajánlott. Viseljen megfelelő védőöltözetet a termék használatakor.

KISZERELÉS: 20L

KISZERELÉS: 20L / 200 L /1000 L

KISZERELÉS: 20L / 200 L /1000 L



A920 ANTOL 75

A903 DEFOAMER

A915 HOTWAX

Szagtalan ipari zsíroldó szer.

Professzionális folyékony adalék a nem kívánt habképződés közömbösítéséhez.

Gyors száradást, ragyogást és védelmet biztosító magas koncentrációjú viasz.

Ideális autók dekonzerválására, illetve gépek, motorok, alkatrészek és elektronikus komponensek 
zsírtalanítására. Könnyedén eltávolítja a konzerváló szereket (paraffin), zsírt, kenőanyagokat és a 
közlekedés során keletkezett szennyeződéseket. A szennyeződés (olaj és zsír) mértékének nagyjából 
ötszörösét nyeli el. Lobbanáspontja megközelítőleg 75°C. Nem hagy maradványt a felszínen.

Különösen alkalmas a habképződés szabályzásához mely a termékek felületaktív összetevőkkel való 
kezelése során keletkezik , mint például a szennyvíz és tisztítószerek. Ezenfelül alkalmazható 
szőnyegtisztítás esetén gőztisztító gépekhez ha a sampon maradványok habzást okoznak. 

A kezelés után hosszan tartó védelmet és mély fényt biztosít. Alkalmazható a modern autómosókban 
használt minden pumpás adagoló rendszerhez. 

Lehetőség szerint 1:400-1:500 arányban hígítsa és vigye fel a tiszta és nedves járműre. Használja a 
permetező fejet a járműre való felvitelhez (speciális szorófejet nem igényel). Körülbelül 25 milliliter elég 
kezelésenként biztosítja a víz gyors áramlását, a tökéletes száradást a tükörfényes csillogást és a 
tökéletes védelmet. Lehetőség szerint használja 40-60°C-os forró vízzel.

A habképződés szabályzásának mértéke szerint hígítsa 0.1%-2% arányban. Pontos adagoláshoz, 
amennyiben szükséges, hígítsa előre a habmentesítőt 1%-10% (1:100-1:10) arányban.

Manuális tisztításhoz vagy kézi mosáshoz lehetőleg hígítatlanul használja a terméket. 
Hagyja hatni a terméket, majd hagyja elpárologni, törölje le törlőkendővel vagy kefével, 
vagy permetezze le vízzel. Magas nyomású tisztításhoz, illetve szórófejes flakonnal 
történő tisztításhoz hígítsa 1%-2% (1:100-1:50) arányban, és használja megközelítőleg 
70°Con. Egyenlően vigye fel a járműre. Hagyja hatni a terméket, majd távolítsa el, vagy 

KISZERELÉS: 10L

KISZERELÉS: 20L

KISZERELÉS: 20L / 200 L



Maxolen Maxima Kft. 2040 Budaörs Szabadság u 50/a

PAPP LÁSZLÓ
értékesítési vezető
+36 70 606 9501

papp.laszlo@maxolen.hu

BOSZTONICS BERTOLD
raktáros

+36 70 606 9532
bosztonics.bertold@maxolen.hu

PAPP GÁBOR
logisztikai vezető
+36 70 409 9057

papp.gabor@maxolen.hu

SZÉP JÓZSEF
technikus

+36 70 318 2111
szep.jozsef@maxolen.hu


