since 1999

Výhradní distributor:

Walmsley enterprises international spol. s r.o.
Pod Karlovarskou silnicí 241/27
161 00 Praha 6 Ruzyně
Telefon:
Fax:
E-mail:

+420 272 700 530
+420 272 700 531
info@automax.cz

www.automax.cz
IČO:

43873588

autokosmetika
kompletní nabídka přípravků pro motoristy
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Odmlžovač
skel

Cockpit spray

objem 500 ml

objem 500 ml

Po aplikaci Vám tento
přípravek zaručí průhledné
okno Vašeho automobilu,
tedy bez zamlžení.

Koncentrovaný přípravek
napomáhající účinnému odstranění
všech pozůstatků hmyzu z čelních
skel, masek chladičů, reflektorů
a karoserií. Nepůsobí agresivně
na lak automobilu. Parfemováno.

objem 400 ml
Čistí, leští a ošetřuje všechny části z plastických hmot, kůže, dřeva a koženky
v interiéru vozidla.
Působí antistaticky, chrání hmotu před lámavostí. Vůně lesní plody, citron, vanilka,
jablko, pomeranč. Výrobek Cockpit spray matný efekt zanechává povrch matným.

Čistič
čalounění
- pěnový

objem 300 ml
Dokonale vyčistí nečistoty
textilního čalounění
sedaček, koberců
v automobilu a textilních
doplňků ve vozidle
i v domácnosti.

Aktivní
čistič plastů
interiéru
Cockpit - jednorázové čisticí ubrousky
obsah: 30 ubrousků v balení
Použití k čištění vnitřních prostorů automobilů - cockpit.
Vůně citron, pomeranč a vanilka. Na znečištěné části použijte potřebné množství
ubrousků. Ubrousek vyjměte z balíčku a etiketu opět řádně zalepte, zabráníte tím
vyschnutí ubrousků. Povrch po aplikaci zůstává čistý. Po ošetření povrchu ubrousek
vhoďte do komunálního odpadu.

objem 300 ml
Dokonale odstraní mastnotu
a nečistoty z plastových
povrchů v interiéru
automobilů. Vyčištěný
povrch zanechá čistý
a odmaštěný.

Odstraňovač
hmyzu

Čistič oken

Sklo + zrcadlo
- jednorázové

čisticí ubrousky

objem 500 ml

obsah: 30 ubrousků v balení

Speciální přípravek
k čištění oken
a světlometů automobilu.
Nezanechává šmouhy.
Složení výrobku
umožňuje odstraňovat
vedle běžných nečistot
také zbytky hmyzu.
Obsahuje přísady,
které snižují špinivost
vyčištěných míst.

Použití k čištění skleněných a zrcadlových ploch
nejen ve vašem automobilu. Na znečištěné
části použijte potřebné množství ubrousků.
Ubrousek vyjměte z balíčku a etiketu
opět řádně zalepte, zabráníte tím
vyschnutí ubrousků. Povrch po aplikaci
zůstává čistý. Po ošetření povrchu
ubrousek vhoďte do komunálního
odpadu.

Čistič rukou -

jednorázové
čisticí ubrousky
obsah: 30 ubrousků v balení
Použití k očištění špinavých rukou,
rychlé očištění bez použití vody, např.
po opravě defektu pneumatiky či
po tankování pohonných hmot.
Na znečištěné ruce použijte potřebné
množství ubrousků. Ubrousek
vyjměte z balíčku a etiketu opět
řádně zalepte, zabráníte tím
vyschnutí ubrousků.
Po očištění vhoďte ubrousky
do komunálního odpadu.

AKTIVNÍ ČISTIČ SKEL
PĚNOVÝ
objem: 300 ml
Dokonale odstraní mastnotu a nečistoty

ze skel automobilu. Vyčištěný povrch
zanechává průzračně čistý. Přípravek je
vhodný také k čištění zrcadel.

www.coyote.cz

leštěnky
objem 250 ml

na nové na staré
a metalické laky laky
Přípravek je vhodný k rychlému leštění nových
dobře udržovaných autolaků. Obsahuje
speciální směs olejů, které ochrání lak
automobilu před vnějšími vlivy.

Čistič disků kol

Přípravek je vhodný k čištění a leštění starých autolaků.
Obsahuje jemné abrazivum, které odstraňuje zoxidovanou
vrstvu laku a nečistoty, navrací starým autolakům původní
barvu a lesk. Přípravek vytvoří konzervační vodoodpudivý film.

Autošampon
pH neutral
objem 500 ml a 25 l
Přípravek určený k mytí
a čištění všech druhů laků
motorových vozidel a všech
lakovaných povrchů.
Parfemováno.

objem 500 ml a 3 l
Přípravek určený k čištění disků kol ocelových i z lehkých slitin. Výborně čistí běžné
nečistoty a odstraňuje znečištění, vznikající vlivem tření brzdového obložení.

Autošampon
s voskem
objem 500 ml
Umyjete i naleštíte automobil v jedné
operaci. Poskytuje lesk a konzervaci
laku díky obsahu vosků. Je určen
pro všechny druhy laků a lakovaných
povrchů automobilů. Parfemováno.

tablety do ostřikovačů
balení: 1 x 6 tablet, krabice: 25 x 6 tablet

Odstraňovač
asfaltu

Převratná novinka v oblasti kapalin do ostřikovačů. Již nemusíte vozit v automobilu
rozměrné kanystry s kapalinou do ostřikovače. Jedna tableta se vhodí do nádržky
v automobilu a doplní se čtyři litry vody. Tableta se sama rozpustí a po aplikaci na okno
výborně smyje nečistoty i hmyz, nenarušuje lak ani dalších součásti automobilu.
K dostání s parfemací citronu a jablka.

objem 300 ml
Dokonale odstraňuje znečištění
karoserie od asfaltu, živic,
dehtů, olejů apod.

Čistič motorů
objem 500 ml a 3 l
Vysoce účinný přípravek, určený
k čištění motorů automobilů a dalších
strojních součástí. Přípravek se nanáší
pomocí mechanického rozprašovače
na čištěná místa, nechá se 5 až
10 min. působit a poté se čištěná místa
spláchnou proudem čisté vody.

Oživovač
pneu a plastů
objem 400 ml
Přípravek určený k ošetření pneumatik
a vnějších plastů a všech pryžových částí.
Čistí, vrací původní vzhled, ošetřené místo
udržuje v elastickém stavu. Parfemováno.

GLYKOSOL
Rozmrazovač skel,
mechanické
rozprašovače
objem 250 a 500 ml
Odstraňuje námrazu ze skel. Preventivní
nástřik zabraňuje zamrzání.

GLYKOSOL
Rozmrazovač skel,
spreje se škrabkou
objem 150 a 300 ml
Přípravek sloužící k rozmrazování skel,
světlometů a zámků motorových vozidel.
Lze použít i preventivně.
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multifunkční olej cm-99
objem 200 a 400 ml
je vhodný pro použití jak v průmyslu tak
v domácnosti. Má široké použití pro automobily,
motocykly, bicykly, motorové pily, sekačky,
dílenské stroje, lodě. Uvolňuje vzniklou korozi,
dlouhodobě chrání proti korozi, vzlíná do spár
a spojů, maže, rozpouští a myje předchozí
nanesené přípravky. Chrání, blokuje a zastavuje
korozi, rozpouští železnou korozi, uvolňuje spoje,
odpuzuje a vytlačuje vodu, silně vzlíná, ochranný
nástřik je viditelný pod UV světlem. Výrobek je
vhodný jako výtečná ochrana proti vlhkosti, soli,
oxidaci a korozi, na odvodnění např. u automobilů,
motocyklů, sekaček, lodí. Dokonale funguje jako
ochrana na hliníkové materiály, železné kovy, slitiny
mědi, proti korozi zinku a další barevné kovy.

brzdové kapaliny DOT 3 a DOT 4
objem DOT 3 a DOT 4: 500 ml a 3 l
Brzdové kapaliny jsou určeny pro brzdové a spojkové systémy automobilů s požadovanými
výkonnostními stupni a funkční charakteristikou dle příslušných mezinárodních i národních
norem a závazných předpisů výrobců automobilů. Kompatibilita: Brzdové kapaliny Coyote
lze doplňovat nebo nahradit běžně dostupnými brzdovými kapalinami stejné specifikace
DOT 3 nebo DOT 4. Odpovídají normám: pro DOT 3: ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS §
571.116 (DOT 3), pro DOT 4: ISO 4925, SAEJ 1703, FM VSS § 571.116 (DOT 4).

Konkor 101
objem 200, 300, 400 ml a 5 l
Chrání železné kovy proti korozi. Ideální k mazání přístrojů. Uvolňuje
zaseklé mechanismy. Vhodný k čištění a konzervaci zbraní.

Čistič brzd
objem 400 ml
Použití pro bubnové a kotoučové brzdy, brzdové obložení,
brzdové špalíčky, bubny, kotouče, brzdové součásti obecně,
obložení a přítlakové kotouče spojky, součástí spojky obecně.

Silkal 93
objem 200, 300 a 400 ml a 5 l
Ideální silikonové mazivo na ložiska, čepy,
elektrická a startovací zařízení, zámky,
jízdní kola atd. Ošetřuje těsnění dveří,
hadice chladicího systému, gumové lišty.
Vodoodpudivý.

Uvolňovač šroubů
spray s molybden
disulfidem MoS2
objem 150 ml
Slouží k uvolňování zarezlých šroubů
a matek, k mazání všech třecích ploch,
jako jsou zámky, panty, řetězy, nářadí
aj. Dokonale maže a chrání před korozí,
proniká do nepřístupných míst. Je vhodný
zejména pro motoristy. Po krátké době
působení proniká a následně uvolňuje
i zapečené a zkorodované závity šroubů.

kontakt plus
objem 150 ml
Čistí a chrání kontakty před korozí.
Odstraňuje nežádoucí vysoké přechodové
odpory. Je vhodný pro vysoko
i nizkofrekvenční přístroje, pro televizní,
rádiové, měřící přístroje, autoelektřinu.
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