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M16+
ROVARELTÁVOLÍTÓ
M16+ RovaRELTávoLÍTÓ
Speciálistisztítószer,
tisztítószer,
elsősorban
rovarok
Speciális
elsősorban
rovarok
eltáeltávolítására
használható.
Fém-,
volítására használható fel. Fém-, üveg-,üveg-,
lakk-,
lakk-,
és műanyag
tisztítására.
és
műanyag
felületek felületek
tisztítására.
Felhordás
Felhordás
nedves
felületre
nagynyomású
nedves felületre nagynyomású tisztító berentisztító berendezéssel, alacsony nyomású
dezéssel vagy alacsony nyomású berendezésberendezéssel, vagy nyomástároló persel,
vagy nyomástároló permetezővel vagy
metezővel.
habosító tartállyal.
Higítás: 1:8 - 1:15

Higítás 1:8-1:15

Rendelhető 55 literes
Rendelhető
literes és
és 20
25 literes
literes kiszerelésben
kiszerelésben

M11 MoToRMoSÓ
MOTORMOSÓ
Kiválóan
alkalmas
erősen
szennyezett
Az M-Clean
100 erős
savas
hatású
tisztíKiválóan
alkalmas
erősen
szennyezett
motomotorok
tisztítására,
elhasználódott
(kotószer,
melynekelhasználódott
erős zsíroldó (kopott
képessége
rok
tisztítására,
vépott)
védőviasz
réteg
eltávolítására,
új
az ammónia
biﬂuorid sav
összetevőjén
dőviasz
réteg eltávolítására,
új autók
gyári véautók
gyári
védőbevonatának
megszűntealapul. Felnitisztító,
eltávolítja aFelhordás
rozsdát,
dőbevonatának
megszűntetésére.
tésére.
Felhordás
permetezővel
vagy
letisztítja
és fénylőkézi
hatást
biztosít a rozskézi permetezővel vagy nagynyomású tisztító
nagynyomású
tisztító
berendezéssel.
damentes acél, alumínium és más saválló5
berendezéssel.
12 perc
hatóidő
után öblítse le
perc
hatóidő után
öblítse
le vízzel!
felületeknek.
vízzel.
Higítás
Higítás:kézi:
1:5 - 1:5
1:15- 1:8 gépi: 2-4%

Higítás kézi: 1:5-1:8 gépi: 2-4%

Rendelhető 55 literes
Rendelhető
literes és
és 20
20 literes
literes kiszerelésben
kiszerelésben

M100 FELNITISZTÍTÓ
FELNITISZTÍTÓ
Erős
savas100
hatású
tisztítószer,
melynek
Az
M-Clean
erős savas
hatású tisztítószer,
erős zsíroldó
képessége
melynek
erős zsíroldó
képességeazaz ammónia
ammónia
biﬂuorid sav
savösszetevőjén
összetevőjén
alapul.
A felbifluorid
alapul.
Felnitisztító
nitisztító,
eltávolítja
a
rozsdát,
letisztítja
eltávolítja a rozsdát, letisztítja és fénylő haés fénylő hatást biztosít a rozsdamentes
tást biztosít a rozsdamentes acél, aluminium
acél, alumínium és más saválló felületekés
más saválló felületeknek. A fürdőszobában
nek.
előforduló mészkőporos szennyeződések eltávolítására
alkalmas.
Higítás: 1:5
- 1:15

Higítás 1:5-1:15
Rendelhető 55 literes
Rendelhető
literes és
és 20
20 literes
literes kiszerelésben
kiszerelésben

M24 ELŐMOSÓ
ELŐMoSÓ
Nagyon
hatásos
tisztítószer
Egy
nagyon
hatásos
tisztítószerhaszongépek
személygéptisztításához.
Kiválóan
alkalmas
kocsi és kis tehergépjárművekre. motorok,
kiválóan
karosszériák,
abroncsok
tisztítására,
alkalmas
motorok,
karosszéria,
abroncshigíés
tott formában. Felvihető nyomástárolós
berendezések
tisztítására, higított formában.
permetezővel vagy habosító tartállyal.
Felvitele nyomástárolós permetezővel vagy
habosító tartállyal.
Higítás: 1:10 - 1:20

TERMÉ

Higítás 1:10-1:20

Rendelhető 55 literes
Rendelhető
literesés
és 20
20 literes
literes kiszerelésben
kiszerelésben

TECH

M380 aUTÓSaMPoN
AUTÓSAMPON
Járművekszivaccsal
szivaccsal
vagy kefével
való
Járművek
vagy kefével
való mosásámosására
alkalmas.
Nagy
hatásfokú
ra alkalmas. Nagy hatásfokú sampon, a lakksampon,fényessé
a lakkfelületet
fényessé
teszi,
de
felületet
teszi, de nem
támadja
meg.
nem támadja meg.

Higítás 1:300-1:400
Higítás: 1:300 - 1:400

Rendelhető 55 literes
literes és
20 literes
literes kiszerelésben
Rendelhető
és 25
kiszerelésben

M50B GURULÓGYÖNGY
M50B
GURULÓGYÖNGY
Viasztartalmamiatt
miatt
kiváló
vízlepergető
Viasztartalma
kiváló
vízlepergető
hatáhatású. Megkönnyíti az autó szárazra
sú. Megkönnyíti az autó szárazra törlését. Kütörlését.Különösen ápolt hatást eredmélönösen
ápolt hatást eredményez.
nyez.

2020

Higítás: 1:200

Maxolen Maxima Kft
Tel.: +36-70/318-2111 és +36-70/67
Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben
Rendelhető

M62 ÜvEGTISZTÍTÓ
ÜVEGTISZTÍTÓ
Egynagyon
nagyonhatásos
hatásostisztítószer
tisztítószer
személyEgy
személygépgépkocsikhoz.
Könnyedén
megtisztítja
Könnyedén megtisztítja az erősen szennyezett
az erősen szennyezett
autóablakokat.
Eltávolítja az autóablakokat.
üvegfelületekre
Eltávolítja
az
üvegfelületekrenikotinfüstöt.
rárakódott
rárakódott üzemanyagfoltokat,
üzemanyagfoltokat, nikotinfüstöt. FelviheFelvitele permetezővel. Alkohol tartalmú.
tő permetezővel. Alkohol tartalmú.

Higítás
1:11:1
Higítás:
Rendelhető
literes és
és 20
20 literes
literes kiszerelésben
kiszerelésben
Rendelhető 55 literes

M610 MűaNYaG-éS
MŰANYAG- ÉS GUMIÁPOLÓ
tartalmaz)
GUMIáPoLÓ(szilikont
(szilikont tartalmaz)
Gumitisztítóéséskonzerváló
konzerváló
gumikerekek,
Gumitisztító
gumikerekek,
gu- gumiszőnyegek, stb.
tisztítására
és
ápolására
szolgál.
Visszaadja
a gumi természetes
miszőnyegek, stb tisztítására és ápolására
fekete
fényét
és
víztaszítóvá
teszi.
szolgál. Visszaadja a gumi természetes fekete
fényét és víztaszítóvá teszi.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M44 TORNÁDOR/KÁRPITTISZTÍTÓ
Felhasználásra kész anyag a belső részekhez, mint az ajtó zsanérok
és minden nehezen megközelíthető hely. Kárpit, műanyag, bőr és
műbőr felületek tisztításához használható.
Tornádor segítségével 1-3 cm távolságból vigyük fel az anyagot a
felületre.
Higítás töményen, vagy 1:4

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M23 MATRICAELTÁVOLÍTÓ
Nagy töménységű tisztítószer, alkalmas paraﬃn viasz, zsír, és olaj
eltávolítására. Könnyen eltávolítja a bitumenes és kátrányszennyeződéseket, matricákat.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

B61 MŰSZERFALÁPOLÓ
Bőr-, műbőr és általános műanyagok ápolására alkalmas készítmény. Szilikonolajat nem tartalmaz. Felvitele szivaccsal vagy permetezővel. Mikroszálas kendővel egyenletesen áttöröljük.

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

M140 WASH & WAX
Sampon és wax egyben, speciális autómosó gépekhez kifejlesztve.
Tisztító hatása kiváló, gyorsan és tökéletesen szárad. Kézi mosáshoz is jól alkalmazható minden beltéri- és kültéri közlekedési eszközre egyaránt.
Higítás.1:10-1:50

Rendelhető 5 literes és 20 literes kiszerelésben

RENDELÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ
Várjuk rendeléseit webáruházunkban 0-24-ig
www.mmaximashop.hu

Biztonsági adatlapok, egyéb információk, hírek:
Mclean és Innotec termékek:
www.mmaxima.hu
Leadott rendeléseit MPL-lel szállíttatjuk ki,
készleten lévő termékek esetében 2 munkanapon belül.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Munkatársaink várják hívását 9–16 óráig
BUDAPEST ÉS ALFÖLDI RÉGIÓ:

Papp László

értékesítési vezető
+36 70/606-9501
papp.laszlo@maxolen.hu

Papp Gábor

logisztikai vezető
+36 70/409-9057
papp.gabor@maxolen.hu

DUNÁNTÚLI RÉGIÓ:

Szép József

értékesítési asszisztens,
technikus
+36 70/318-2111
szep.jozsef@maxolen.hu

Zaccomer László
logisztikai asszisztens

+36 70/4096070
zaccomer.laszlo@maxolen.hu

