
 PROFESIONÁLNÍ AUTOKOSMETIKA

Špičkový výkon pro nejlepší 
výsledky mytí

Katalog produktů



 Produkty AUWA Vůně Číslo výrobku Hmotnost pH

 Předmytí

272048 25 kg

253986 25 kg

 Mytí disků kol

272042 25 kg

 Aktivní pěna

262625 25 kg

 Šampony

266133 25 kg

225498 25 kg

 Prostředky pro sušení

259646 25 kg

262520 25 kg

PreLavan Extra - antiinsekt

Pro rychlé a efektivní odstranění přischlých zbytků hmyzu na skle a lakovaném 

povrchu, vysoce alkalický, vhodný pro ruční i strojní mytí.

PreLavan Jet - chemické předmytí 

Tekutý prostředek pro předmytí v myčkách, k čištění nečistot všeho druhu, 

alkalický. Lze použít i jako čistič disků kol. Se svěží vůní.

WheelTecs - čistič ráfků 

Přípravek s vynikající pěnivostí a speciální ochranou proti zaschnutí. Silně 

alkalický, vhodný pro ruční i strojní mytí.

PowerFoam Jet - pěnové předmytí 

Speciální aktivní pěna pro mycí linky s dobrou pěnivostí, zvlášť šetrná k 

povrchům vozidel, pH neutrální. S květinovou vůní.

ShampooClean - autošampon

Účinný autošampon s velmi dobrou pěnivostí, univerzálně použitelný. pH 

neutrální, s květinovou vůní. Také udržuje kartáče čisté a redukuje jejich 

ShampooClean Forte Plus 

Speciální, silně kyselý autošampon, koncentrovaný pro použití zejména v 
mycích zařízeních vynikající svou účinností a nízkou spotřebou při dávkování. 

Se svěží vůní.

DryGloss - sušící přípravek 

Pomocný prostředek pro chemické sušení jako podpora ofuku ventilátoru, 

zajišťuje základní sušení beze skvrn, silný účinek, nezanechává rušivý film.

DryTecs 

Koncentrované sušidlo  s extrémně rychlým narušením vodního 

filmu a účinným odstaňovačem kapek, pro lepší výsledek sušení a 

vynikající lesk. V průtahových technologiích lze použít i pro velké 

Autokosmetika nejvyšší kvality
Již 45 let připravuje AUWA autokosmetiku výhradně pro mytí a péči o karosérii vozidel. AUWA, která je nyní součástí koncernu 
WashTec, nabízí optimálně přizpůsobené produkty, které přihlíží k nejnovějším trendům a vývoji mycích technologií.

Nová řada produktů TecsLine nastavuje nové standardy pro strojní i ruční mytí vozidel. Vlivem moderního složení produktů, 

které jsou vyrobeny z pečlivě vybraných a vysoce kvalitních surovin, je dosahováno nejlepších výsledků v každé fázi procesu 
mytí.



 Vosk

266134 25 kg

262463 25 kg

 Pěnový vosk

227345 25 kg

 Vosk prémiový

216757 25 kg

 Čistící prostředky na mytí hal a zařízení

262441 25 kg

 Ostatní produkty

41012 20 l

10018 10 l

 Prostředky pro čistírny odpadních vod

30500 20 l

40100 5 kg

41083 20 l

 Ostatní

709064

262455

ShineWax - brilantní vosk 

Vosk pro mycí zařízení zaručuje základní ošetření povrchu vozidel, univerzálně 

použitelný, vhodný i jako pěnový vosk.

RainTecs 

Ošetřující vosk  s vynikajícím konzervačním účinkem a skvělým vysokým leskem, 

konzervuje lakovaný povrch, zabezpečuje intenzivní dlouhodobou ochranu. 
Používá se jako tzv. tekutý deštník. Se silnou vůní třešní. 

ShineWax Foam Silk - pěnový nanovosk 

Koncentrovaný prémiový pěnový vosk pro maximální lesk, ochranu a 
ošetření, s vynikajícím pěnovým efektem. S medovou vůní.

ShineTecs 

Pěnový přípravek s vysokým leskem  a unikátním „opravným účinkem“. Při 

každém mytí zesiluje ochrannou vrstvu. Zaručuje vynikající ošetření a 

konzervaci, propůjčuje laku výrazný efekt vysokého lesku. 

Profifloc 

Je určen pro koagulační čistírny odpadních vod. V čistírnách s dávkovacím 

čerpadlem lze použít přímo koncentrovaný přípravek s optimálním nastavením 
dle pokynů výrobce čistírny.

Profifloc dokonale zbavuje  recyklovanou vodu všech znečišťujících látek.

Aktivní uhlí 

Přípravek výhradně pro čistírny odpadních vod, které jsou vybaveny 

dávkovacím zařízením.

Antistink 

Přípravek se používá pro čistírny odpadních vod, na odstranění nežádoucích 

pachů v okruhu recyrkulace. Navíc pomáhá udržovat příznivé hodnoty pH.

BayClean 

Účinný čistič dlaždic, zařízení a kartáčů. Důkladně a rychle odstraňuje 

usazeniny vápníku a koroze z povrchů odolných vůči kyselinám, vhodný k 
čištění a odrezování ušlechtilé oceli. 

Kyselý šampon 

Koncentrovaný odmašťovací prostředek  pro účinné mytí podlahových 

ploch. Vhodný pro mytí obkladových materiálů včetně dlaždic a dalších 

konstrukčních prvků s výjimkou nelakovaných železných ploch. Emulguje 

nečistoty a účinně rozpouští železité a vápenaté  usazeniny.

HDD TP MX 

Vysoce účinný alkalický koncentrovaný přípravek pro čištění hal a 

strojů. Vhodný pro všechny druhy materiálů a odmaštění dílů. 
Rozpouští železité a vápenné sedimenty.

Návlek na stěrač 

Bezpečnostní jednorázový prostředek pro stěrač automobilu.

GlassClean-Set 

Pro rychlé vyčištění předního skla a stěračů. Vhodný jako pozornost pro 

Ventil vypouštěcí pro kanystr 25 l 

Používá se pro usnadnění manipulace při stáčení autokosmetiky.





Renovační vlastnosti přípravku ShineTecs:

1.  Na novém autolaku vytvoří hladkou plochu, která 

v maximální míře odráží světlo. Automobil se perfektně 

leskne. 

2. Při každodenní péči o lak vznikají mikroskopicky jemná 

poškození. Lesk autolaku se postupně snižuje. 

3. Při mytí prostředkem ShineTecs jsou tyto nerovnosti 

postupně vyplněny akrylionovou ochrannou vrstvou, která 

je barevně neutrální. 

4.  Při opakovaném používání přípravku        ShineTecs 

ochranná vrstva zcela vyplní jemná poškození laku. Autolak 

bude zase jako nový.



V České republice je výhradním distributorem autokosmetiky AUWA společnost: 
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