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Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przekazujemy w Państwa 
ręce ofertę Clinex EXPERT+ - profesjonalnej chemii sa-
mochodowej przeznaczonej do użytku w automatycz-
nych oraz ręcznych myjniach samochodowych. 

Clinex Expert+ jest częścią kompleksowej oferty  
marki Clinex (www. clinex.com.pl), jak i oferty Grupy 
Amtra w zakresie chemii samochodowej (www.amtra.
pl). Clinex Expert + to marka polska, której produkty  
cechuje i wyróżnia najwyższa jakość. To nowoczesna  
i wydajna chemia samochodowa, wykorzystująca najnow-
sze technologie oraz składniki i substancje chemiczne.  
To także ponad 25. letnie doświadczenie grupy  
Amtra, której częścią jest marka Clinex EXPERT+. 
W naszej ofercie znajdą Państwo starannie do-
brane profesjonalne środki myjące, specjalistycz-
ne preparaty pielęgnujące oraz zabezpieczają-
ce zarówno karoserię, jak i wnętrze samochodu. 
Ofertę uzupełniają odświeżacze powietrza i akcesoria  
samochodowe niezbędne podczas pracy w myjni samo-
chodowej.

Na pytanie, czym różni się Clinex Expert+ od innych  
produktów myjniowych odpowiadamy:

• unikalne surowce użyte w produkcji
• ponad 25 lat doświadczenia w branży
• wsparcie sprzedaży Grupy Amtra
• najlepsza jakość na tym poziomie cenowym

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą  
i przetestowania naszych produktów !

Z poważaniem,

Słowo 
wstępu

Jarosław Nowakowski
Dyrektor Generalny Grupy Amtra 

Członek Zarządu Grupy Kapitałowej Amtra/Nanochem
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NAZWA PRODUKTU DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

1 L 5 L /Kg 20 L/Kg 25 Kg 26 Kg

BIO ACTIVE CAR - Delikatna piana aktywna do mycia ręcznego i bezdotykowego 40-001 L 40-002 L 40-004

NEUTRAL ACTIVE FOAM - Neutralna piana aktywna do mycia pojazdów L 40-005 L 40-006

ALUM - Preparat do mycia aluminium L 40-017

INSEKT - Preparat do usuwania owadów i zabrudzęń organicznych L 40-021

SHAMPOO WAX - Szampon samochodowy z woskiem L 40-032

ENGINE - Płyn do mycia silnika i podzespołów samochodowych L 40-044

PLASTI CAR - Uniwersalny środek czyszczący L 40-060

WAX CAR - Wosk osuszająco na mokro L 40-064

POLI WAX CAR - Polimerowy wosk osuszający L 40-065

BIO KOKPIT FRESH - Preparat do renowacji plastików L 40-067

BIO KOKPIT LEMON - Preparat do renowacji plastików L 40-068

TYRE SHINE - Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon L 40-073

DIMMEX 2 - Silny pianowy preparat do usuwania trudnych zabrudzeń Kg 40-012 Kg 40-014

SHAMPOO BLUE - Szampon samochodowy koncentrat L 40-089

ACTIVE TRUCK NF - Pianowy preparat do mycia wstepnego i bezdotykowego Kg 40-100 Kg 40-101

LEATHER CLEANER - Płyn do czyszczenia powierzchni skórzanych 40-103

LEATHER CONDITIONER - Emulsja pielęgnująca do powierzchni skórzanych 40-104

QUICK SHINE - Szybki wosk nabłyszczający 40-105

TEXTI CAR - Płyn do ekstrakcyjnego prania tapicerki L 40-107

KOKPIT WAX - Preparat myjaco-pielęgnujący do kokpitów 40-108 L 40-109

Ofertę produktów dla myjni samochodowych stworzoną 
przez AMTRA stanowi linia produktów CLINEX Expert+.  
To polska marka najwyższej jakości specjalistycz-
nych produktów do profesjonalnego ręcznego mycia: 
pojazdów, warsztatów, hal i maszyn przemysłowych.  
Więcej informacji na stronie www.clinex.com.pl

profesjonalna
chemia samochodowa

skorowidź produktów Clinex Expert+
dla myjni samochodowych
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BIO ACTIVE CAR
Piana aktywna do mycia ręcznego i bezdotykowego

Pieniący preparat do częstego mycia karo-
serii samochodów. Dzięki unikalnej recep-
turze charakteryzuje się wysoką skutecz-
nością działania. Doskonale usuwa brud, 
kurz i inne zabrudzenia drogowe.

Zastosowanie:
Wstępne mycie samochodów, osobowych, 
ciężarowych oraz innych pojazdów mecha-
nicznych.
Rozcieńczenie:

KTM
1L - 40-001
5L - 40-002
20L - 40-004

Mycie ciśnieniowe: okres zimowy: 1:30; 
okres letni:1:50
lanca pianowa: okres zimowy:1:3;   
okres letni:1:4
opryskiwacz: 1:10; 
mycie ręczne: 1:100

SHAMPOO BLUE
Szampon samochodowy - koncentrat

Szampon przeznaczony do mycia samo-
chodów osobowych i ciężarowych. Sku-
tecznie rozpuszcza i usuwa zanieczyszcze-
nia drogowe oraz inne oporne zabrudzenia. 
Zabezpiecza czyszczone powierzchnie 
przed matowieniem. Po spłukaniu nie po-
zostawia zacieków.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku w sys-
temach pianotwórczych lub tradycyjnym 
myciu ręcznym.

Rozcieńczenie:

KTM
20L - 40-089

Mycie samochodów osobowych: 1 : 100-
150   (70 do 100 ml na 10 L wody).

ACTIVE TRUCK NF
Pianowy preparat do mycia wstępnego 
i bezdotykowego

Silnie pieniący preparat do mycia karoserii 
pojazdów mechanicznych. Dzięki unikal-
nej recepturze charakteryzuje się wysoką 
skutecznością działania. Doskonale usu-
wa brud, kurz i inne zabrudzenia. Należy 
unikać stosowania środka na rozgrzanych 
powierzchniach.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemach natryskowych, ciśnienio-
wych, pianotwórczych lub tradycyjnym 
myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
1kg - 40-100
26kg - 40-101

Mycie naczep, kontenerów, plandek  
(opryskiwacz) 1:10-20
Mycie samochodów ciężarowych  
(mycie ręczne) 1:50-60
Mycie samochodów ciężarowych  
(opryskiwacz) 1:10-20
Mycie samochodów ciężarowych  
(lanca pianowa) 1:1-3
Mycie samochodów osobowych  
(opryskiwacz) 1:30-40
Mycie samochodów osobowych  
(lanca pianowa) 1:4-6
Mycie podwozi, kół (opryskiwacz): 1:5-15

DIMMEX 2
Silny pianowy preparat do usuwania trudnych zabrudzeń

Silnie skoncentrowany, pieniący preparat 
do mycia wstępnego  i zasadniczego. Sku-
tecznie rozpuszcza i usuwa zanieczysz-
czenia drogowe, tłuszcze, smary oraz inne 
uporczywe zabrudzenia nawet bez użycia 
szczotki lub gąbki.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemach natryskowych, ciśnienio-
wych, pianotwórczych (w tym za pomocą 
lancy) oraz tradycyjnym myciu ręcznym. 
Mycie samochodów ciężarowych, naczep, 
plandek, kontenerów, wagonów, maszyn 
rolniczych i przemysłowych, posadzek, 
glazury, elewacji itp.
Rozcieńczenie:

KTM
5kg - 40-012
25kg - 40-014

Natrysk: Mycie samochodów ciężarowych 
1:15-25; Mycie samochodów osobowych 
1:30-60; Mycie naczep, kontenerów, plan-
dek, maszyn rolniczych i przemysłowych 
od 1:10-20; Mycie wagonów 1:10-15; Mycie 
silników, podwozi, kół i podzespołów me-
chanicznych od 1:5-10; Czyszczenie posa-
dzek 1:20-40; Elewacje 1:20-30. Lanca pia-
nowa: Mycie samochodów ciężarowych, 
naczep, kontenerów, plandek, maszyn 
rolniczych i przemysłowych 1:4-6; Mycie 
samochodów osobowych 1:6-10; Mycie wa-
gonów 1:5-8.

NEUTRAL ACTIVE FOAM
Neutralna piana aktywna do mycia pojazdów

Skoncentrowana piana aktywna o neutral-
nym pH do bezpiecznego i efektywnego 
mycia karoserii samochodów. Dzięki za-
stosowaniu nowoczesnej technologii jest 
bezpieczny dla pojazdów pokrytych wszel-
kiego rodzaju woskami, powłokami kwar-
cowymi  i ceramicznymi. Produkt posiada 
przyjemny zapach oraz wysokie właściwo-
ści pianotwórcze, łatwo się spłukuje. Może 
być stosowany w myjniach ręcznych oraz 
automatycznych.

Zastosowanie:
Samochody osobowe, dostawcze, ciężaro-
we; myjnie ręczne; myjnie automatyczne.
Rozcieńczenie: KTM

5L - 40-005
20L - 40-006

Do mycia ręcznego 1:100-150, Natrysk 
1:15-20, Lanca pianowa 1:3-15, Myjnia 
automatyczna: 15-20 ml na cykl.

SHAMPOO WAX
Szampon samochodowy z woskiem

Szampon z dodatkiem wosku naturalnego, 
przeznaczony do mycia samochodów oso-
bowych i ciężarowych. Jego specyficzny 
skład chroni lakier samochodowy przed 
negatywnym wpływem czynników atmos-
ferycznych oraz drogowych. Skutecznie 
usuwa silne zabrudzenia, działa konserwu-
jąco, nadaje połysk. Pozwala na jednocze-
sne mycie  i woskowanie samochodu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku   
w systemach pianotwórczych lub tradycyj-
nym myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-032

Mycie samochodów osobowych:  
1 : 100-150 (70 do 100 ml na10 L wody).

pH ~14

pH ~10 pH ~10

pH ~13

pH ~9
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preparaty do czyszczenia i pielęgnacji
samochodów ciężarowych

DIMMEX 2 CLINEX S5

ENGINE

ALUM

INSEKT

ACTIVE TRUCK NF

CLINEX GLASS 
FOAM

BIO KOKPIT PLASTICAR

KOKPIT WAX
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ALUM
Preparat do mycia aluminium

Lekko pieniący preparat do mycia elemen-
tów aluminiowych takich jak felgi, burty, 
chłodnice itp. Doskonale usuwa brud, na-
loty z klocków hamulcowych, osady wodne 
oraz zabrudzenia powstałe z osadzania się 
tlenków żelaza. 

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemach natryskowych lub tradycyj-
nym myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-017

Mycie umiarkowanych zabrudzeń: 1: 2-4; 
Mycie silnie zabrudzonych powierzchni: 
stosować bez rozcieńczenia bądź w roz-
cieńczeniu 1:1. Uwaga: Nie dopuszczać do 
wyschnięcia preparatu na czyszczonych 
elementach. Do mycia i nanoszenia uży-
wać sprzętu kwasoodpornego. Nie używać 
metalowych rozpylaczy do nakładania pre-
paratu.

TYRE SHINE
Preparat do konserwacji i nabłyszczania opon

Preparat na bazie silikonu do konserwacji 
i nabłyszczania elementów wykonanych  
z gumy. Dzięki unikalnej recepturze nie-
zwykle szybko wchłania się w powierzch-
nię gumy, nadając jej elastyczność za-
pobiegając jej grębieniu (złuszczaniu  
i odbarwieniu). Nadaje efekt mokrej opo-
ny, a uszczelki zabezpiecza przed zama-
rzaniem. Może być stosowany również do 
konserwacji plastikowych zewnętrznych 
elementów wykończenia samochodu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemie natryskowym lub tradycyjnym 
myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-073

Spryskać powierzchnię preparatem na-
stępnie rozetrzeć za pomocą gąbki. Nie 
stosować preparatu w miejscach gdzie 
śliskość powierzchni jest niepożądana. 
Konserwacja opon, uszczelek i plastików – 
produkt gotowy do użycia.

INSEKT
Płyn do usuwania owadów

Preparat do usuwania owadów oraz zabru-
dzeń organicznych (soki z drzew, ptasie 
odchody itp.) z karoserii, szyb, reflektorów, 
zderzaków.  Po spłukaniu nie pozostawia 
zacieków.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemach natryskowych, ciśnieniowych 
lub tradycyjnym myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-073

Usuwanie szczątków owadów – 
1 : 2-3
Mycie karoserii samochodowej – 
1 : 10-20
Mycie ręczne 1:10-15,
natrysk 1:1-3

ENGINE
Płyn do mycia silnika i podzespołów samochodowych

Preparat do mycia silnika i innych podze-
społów samochodowych. Dzięki zawarto-
ści rozpuszczalników organicznych usuwa 
nawet najtrudniejsze do usunięcia zabru-
dzenia powstałe po oleju czy innych pro-
duktach ropopochodnych. Należy unikać 
stosowania preparatu na rozgrzanych po-
wierzchniach. Nie stosować na elementy 
lakierowane. 

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku  
w systemie natryskowym lub tradycyjnym 
myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-044

Mycie silnie zabrudzonych powierzchni  
1: 0 - 1. 
Mycie umiarkowanych zabrudzeń 
1: 2 -4.
Mycie ręczne 1:5-10, natrysk1:1-3

Clinex S5
Uniwersalny, odtłuszczający preparat czyszczący

Wysoko skoncentrowany, uniwersalny 
płyn czyszczący przeznaczony do usu-
wania wszelkiego rodzaju uporczywych 
zabrudzeń. Poprzez zastosowanie różnych 
rozcieńczeń z wodą doskonale nadaje się 
do mycia gruntownego jak również do co-
dziennego utrzymania czystości.
Zastosowanie:
Do doczyszczania silnie zaolejonych posa-
dzek przemysłowych, elewacji budynków, 
mycia maszyn, urządzeń, silników oraz 
podzespołów mechanicznych i samocho-
dowych.

Rozcieńczenie:

KTM
5L -77-107
20L -77-109

Czyszczenie posadzek 5-10 ml / 1L wody. 
Mycie maszyn przemysłowych 5-100 ml / 1L 
wody. Mycie części zewnętrznych silników 
1-10 ml / 1L wody.

pH ~N

pH ~12

pH ~13

pH ~7
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preparaty do czyszczenia i pielęgnacji
samochodów

BIO ACTIVE CAR NEUTRAL  
ACTIVE FOAM

SHAMPOO BLUE POLIWAXCARSHAMPOO WAX WAXCAR QUICK SHINE

ALUMINSEKT

TYRE SHINE

ENGINE

CLINEX GLASS 
FOAM

CLINEX PROFIT 
GLASS

CLINEX  
ODOUR KILLER

CLINEX S5 CLINEX AIR 
PLUS

CLINEX SCENT
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POLIWAXCAR 
Wosk polimerowy do konserwacji karoserii

Skoncentrowany, kationowy hydrowosk 
zapewniający lakierowanym powierzch-
niom długotrwałe działanie hydrofobowe, 
wysoki połysk oraz konserwację. Posia-
da doskonałe właściwości zmiękczające 
nawet bardzo twardą wodę, co umożliwia 
jego szybsze i jeszcze bardziej skuteczne 
działanie. Substancje antystatyczne sku-
tecznie chronią lakier przed działaniem 
czynników zewnętrznych. Nie pozostawia 
smug i zacieków na powierzchni. Zasto-
sowany po pianie aktywnej ułatwia jej 
spłukiwanie i przyśpiesza czas osuszania 
pojazdu
Zastosowanie:
Osuszanie i konserwacja karoserii pojaz-
dów.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-065

Rozcieńczyć produkt w stosunku ok. 1:100 
z wodą. Nanieść hydrowosk zaraz po umy-
ciu pojazdu - na mokro. Spłukać nałożoną 
warstwę wodą pod wysokim ciśnieniem. 

QUICK SHINE 
Szybki wosk nabłyszczający

Szybki wosk nabłyszczający chroni lakier 
przed osadzaniem kurzu, zapewnia na-
tychmiastowy połysk oraz ochronę lakieru. 
Pogłębia naturalny kolor lakieru oraz chro-
ni go przed promieniowaniem UV. Może 
być stosowany na każdych zewnętrznych 
powierzchniach pojazdu takich jak szyby, 
plastiki, elementy gumowe.

Zastosowanie:
Spryskać równo powierzchnię z odległo-
ści około 20 cm. Rozprowadzić produkt za 
pomocą ścierki z mikrofibry, a następnie 
osuszyć powierzchnię pojazdu używając 
suchej ściereczki. Szybkie nabłyszczenie 
oraz ochrona karoserii i zewnętrznych pla-
stików.
Rozcieńczenie:

KTM
1L - 40-105

Produkt gotowy do użycia.

WAXCAR 
Wosk osuszający na mokro

Kationowy hydrowosk zapewniający  
lakierowanym powierzchniom długotrwa-
łe działanie hydrofobowe, połysk oraz kon-
serwację. Dzięki nowoczesnej technologii 
produkt posiada doskonałe właściwości 
zmiękczające nawet bardzo twardą wodę, 
co umożliwia jego szybsze i jeszcze bar-
dziej skuteczne działanie. Zastosowane 
w preparacie substancje antystatyczne 
skutecznie chronią lakier przed działaniem 
czynników zewnętrznych. Nie pozostawia 
smug i zacieków na powierzchni. 

Zastosowanie:
Produkt do użytku w myjniach ręcznych 
oraz automatycznych.
Rozcieńczenie: KTM

5L - 40-064Mycie ręczne - roztwór 1:100.  
myjnie automatyczne - dozowanie ok. 20 g 
na cykl mycia

pH ~3,5 pH ~3

Clinex Glass Foam
Pianka do mycia szyb

Skuteczna i niezawodna pianka do my-
cia szyb, luster, kryształów, powierzchni 
emaliowanych i laminowanych, a także 
elementów ze stali nierdzewnej. Skutecz-
nie usuwa nawet najtrwalszy, zaschnięty 
brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka 
jakość gwarantuje uzyskanie krystalicznie 
czystych, lśniących szyb bez smug i zacie-
ków. Wzbogacona o środki antystatyczne, 
zabezpiecza powierzchnię przed szybkim 
zabrudzeniem.
Zastosowanie:
Pianka do mycia powierzchni szklanych, 
laminowanych, emaliowanych oraz ze 
stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza  
i szybko wysycha nie pozostawiając smug.
Sposób użycia:

KTM
650 ml -77-688
5L -77-694

Przed użyciem wstrząsnąć. Czyszczoną 
powierzchnię spryskać preparatem, a na-
stępnie przetrzeć czystą szmatką, mikro-
fibrą lub niepylącym czyściwem. W razie 
konieczności czynność powtórzyć.

Clinex PROFIT Glass
Superkoncentrat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych 

Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni 
emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usu-
wa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwaran-
tuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona  
o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie:
Superkoncentrat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze 
stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia: KTM
1 L - 77-701
5 L - 77-702

0,3-2% (30 - 200 ml środka na 10 L wody). pH ~10
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preparaty do czyszczenia i pielęgnacji
wnętrza samochodów

Clinex LCD
Do czyszczenia ekranów LCD

Preparat do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
ekranów i monitorów LCD. Czyści powierzch-
nie z kurzu, nikotyny, tłuszczów i innych ty-
powych zabrudzeń, nie pozostawiając smug.

Zastosowanie:
Czyszczenie ekranów LCD.
Sposób użycia: KTM

1L - 77-187
200 ml - 77-687

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić preparat 
na miękką, czystą szmatkę następnie prze-
trzeć nią powierzchnię. 

Clinex PROFIT Glass
Superkoncentrat do mycia powierzchni i przedmiotów szklanych 

Skuteczny i niezawodny superkoncentrat do mycia szyb, luster, kryształów, powierzchni 
emaliowanych i laminowanych, a także elementów ze stali nierdzewnej. Skutecznie usu-
wa nawet najtrwalszy, zaschnięty brud i tłuszcz, a nawet insekty. Wysoka jakość gwaran-
tuje uzyskanie krystalicznie czystych, lśniących szyb bez smug i zacieków. Wzbogacona  
o środki antystatyczne, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim zabrudzeniem.

Zastosowanie:
Superkoncentrat do mycia powierzchni szklanych, laminowanych, emaliowanych oraz ze 
stali nierdzewnej. Łatwo się rozprowadza i szybko wysycha nie pozostawiając smug.

Sposób użycia: KTM
1 L - 77-701
5 L - 77-702

0,3-2% (30 - 200 ml środka na 10 L wody).

BIO KOKPIT

TEXTICAR

PLASTICAR KOKPIT WAX LEATHER 
CLEANER

LEATHER 
CONDITIONER



www.clinex.com.pl12

KOKPIT WAX
Preparat myjąco - pielęgnujący do kokpitów

Preparat myjąco - pielęgnujący do kok-
pitów samochodowych oraz innych po-
wierzchni wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz 
pojazdu. Pozostawia satynowy połysk na 
czyszczonych powierzchniach, chroniąc 
je przed działaniem UV. Preparat nie od-
barwia czyszczonych powierzchni, a dzię-
ki działaniu antystatycznemu zapobiega 
osiadaniu się kurzu.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do mycia  i pielęgna-
cji elementów plastikowych.
Rozcieńczenie:

KTM
1L - 40-108

Nanieść preparat bezpośrednio na czysz-
czoną powierzchnię, następnie wypo-
lerować miękką szmatką lub nanieść na 
szmatkę i równomiernie rozetrzeć. Efekt 
matowy uzyskamy poprzez rozcieńczenie 
preparatu z wodą w stosunku 1 - 1 :3.

LEATHER CLEANER
Preparat do czyszczenia powierzchni skórzanych

Preparat do czyszczenia powierzchni 
skórzanych. Bezpieczny dla powierzchni, 
skutecznie usuwa zabrudzenia z mikrosz-
czelin, nie wysusza skóry. Przygotowuje 
powierzchnię do nałożenia preparatu pie-
lęgnacyjnego.

Zastosowanie:
Czyszczenie powierzchni skórzanych ze 
skóry naturalnej oraz ekoskóry. Nanieść 
preparat na miękką ściereczkę z mikro-
fibry i wycieraj do sucha. Po użyciu pre-
paratu przetrzeć powierzchnię wilgotną 
ściereczką. Zalecany do używania razem  
z preparatem Leather Conditioner.
Rozcieńczenie:

KTM
1L - 40-103

W zależności od stopnia zabrudzenia 
stosować roztwór 1:0-3; Przed zastosowa-
niem produktu sprawdź jego działanie na 
niewielkiej powierzchni. 

LEATHER CONDITIONER
Emulsja pielęgnująca do powierzchni skórzanych

Preparat pielęgnujący oraz konserwujący 
do powierzchni skórzanych i skóropodob-
nych. Zawiera olej z awokado, zapewnia-
jący skórze długotrwałą ochronę. Pro-
dukt przywraca elastyczność skóry oraz 
redukuje efekt starzenia, przedłuża jej 
żywotność, nawilża  i regeneruje. Skóra za-
bezpieczona preparatem nie wysycha, nie 
blaknie, nie ściera się, ani nie pęka, odzy-
skuje naturalny połysk oraz miękkość. 
Zastosowanie:
Pielęgnacja i konserwacja powierzchni 
skórzanych i skóropodobnych. Środek do-
zować na szmatkę i wcierać w powierzch-
nię, aż preparat całkowicie się wchłonie. 
Należy rozprowadzić preparat równomier-
nie na całą powierzchnię. Zalecane uży-
cie razem z preparatem Clinex Leather  
Cleaner.
Rozcieńczenie:

KTM
1L - 40-104

Produkt gotowy do użycia. 

PLASTICAR
Uniwersalny środek czyszczący

Preparat myjąco - pielęgnujący do kok-
pitów samochodowych oraz innych po-
wierzchni wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz 
pojazdu. Pozostawia satynowy połysk na 
czyszczonych powierzchniach, chroniąc 
je przed działaniem UV. Preparat nie od-
barwia czyszczonych powierzchni, a dzię-
ki działaniu antystatycznemu zapobiega 
osiadaniu się kurzu.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do mycia  i pielęgna-
cji elementów plastikowych.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-060

Nanieść preparat bezpośrednio na czysz-
czoną powierzchnię, następnie wypo-
lerować miękką szmatką lub nanieść na 
szmatkę i równomiernie rozetrzeć. Efekt 
matowy uzyskamy poprzez rozcieńczenie 
preparatu z wodą w stosunku 1 - 1 :3.

TEXTICAR
Płyn do ekstrakcyjnego prania tapicerki samochodowej 

Preparat myjąco - pielęgnujący do kok-
pitów samochodowych oraz innych po-
wierzchni wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, zarówno wewnątrz jak i zewnątrz 
pojazdu. Pozostawia satynowy połysk na 
czyszczonych powierzchniach, chroniąc 
je przed działaniem UV. Preparat nie od-
barwia czyszczonych powierzchni, a dzię-
ki działaniu antystatycznemu zapobiega 
osiadaniu się kurzu.
Zastosowanie:
Produkt przeznaczony do mycia  i pielęgna-
cji elementów plastikowych.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-107

Nanieść preparat bezpośrednio na czysz-
czoną powierzchnię, następnie wypo-
lerować miękką szmatką lub nanieść na 
szmatkę i równomiernie rozetrzeć. Efekt 
matowy uzyskamy poprzez rozcieńczenie 
preparatu z wodą w stosunku 1 - 1 :3.

BIO KOKPIT FRESH / LEMON
Preparat do renowacji plastików

Mleczko do pielęgnacji kokpitu. Czyści  
i pielęgnuje elementy z tworzyw sztucz-
nych wnętrza samochodu. Nadaje połysk 
nielakierowanym zderzakom, spojlerom, 
gumie. Nie tłuści, działa antystatycznie  
i utrudnia osadzanie się kurzu.

Zastosowanie:
Produkt przeznaczony jest do użytku w tra-
dycyjnym myciu ręcznym.
Rozcieńczenie:

KTM
5L - 40-067  
Zapach Fresh
5L - 40-068  
Zapach Lemon

Nanieść preparat bezpośrednio na czysz-
czoną powierzchnię, następnie wypolero-
wać miękką szmatką lub nanieść na szmat-
kę i równomiernie rozetrzeć. Nie stosować 
preparatu w miejscach gdzie śliskość po-
wierzchni jest niepożądana (kierownica, 
pedały, lewarek zmiany biegów itp.)
Efekt nabłyszczający – preparat gotowy do 
użycia. Efekt matowy – od 1:1-2

pH ~5,5 pH ~13

pH ~10pH ~5
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Clinex Air
Odświeżacz powietrza

Gotowy do użycia odświeżacz powie-
trza. Nadaje ładny zapach na długi czas.  
Szybko i skutecznie neutralizuje nie-
przyjemne zapachy. Jest wydajny i łatwy  
w użyciu.

Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza i neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów.
Sposób użycia:

KTM
Zapach Nuta Relaksu
650ml - 77-654
5L - 77-681
Zapach Lemon Soda
650ml - 77-655
5L - 77-136

Przed użyciem wstrząsnąć. W zależ-
ności od oczekiwanego rezultatu dez-
odoryzacji, oraz intensywności wen-
tylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. 
Długotrwałe stosowanie na powierzchnie  
z tworzyw sztucznych z połyskiem może 
powodować ich matowienie.

Nano Protect Silver Odour Killer
Preparat do neutralizacji zapachów

Nowoczesny preparat do neutralizacji 
zapachów. Zawiera aktywne nanoczą-
steczki, które w połączeniu z innymi 
składnikami sprawiają, że preparat ma 
unikatową zdolność likwidowania nie-
przyjemnych zapachów. Usuwa przykre 
zapachy pochodzenia organicznego przez 
ich katalityczne utlenianie, oczyszcza po-
wietrze dając trwały efekt świeżości. Po-
siada własności permanentnego działania,  
a nie tylko w chwili zastosowania. Aktywne 
nanocząsteczki neutralizują całkowicie 
nieprzyjemne zapachy, usuwając nie tylko 
skutki, ale przede wszystkim przyczyny 
jego powstawania. Nie pozostawia plam.

Zastosowanie:
Do neutralizacji zapachów. Zwalcza  
i neutralizuje zapachy kuchenne i sanitar-
ne, zapach dymu tytoniowego, spalin sa-
mochodowych, potu, zapachy gnilne oraz 
przykre zapachy zwierzęce (pies, kot, koń) 
i roślinne. Nie tylko maskuje nieprzyjemne 
zapachy, lecz całkowicie je neutralizuje.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić  
w powietrzu kierując strumień w górę bądź 
w miejsce powstawania nieprzyjemnych 
zapachów.

Clinex Scent
Skoncentrowane odświeżacze powietrza

Wysoce skoncentrowane odświeżacze 
powietrza Clinex SCENT są unikalnymi pro-
duktami do zastosowania we wszelkiego 
rodzaju pomieszczeniach, idealne do od-
świeżania powietrza w pojazdach a takze  
w biurach, przestrzeniach dla palących, to-
aletach. Unikalna nuta zapachowa sprawia, 
że preparaty wyróżniają się efektywnym 
działaniem na nieprzyjemne zapachy we 
wszystkich obszarach. Produkty posiadają 
także właściwości neutralizujące nieprzy-
jemne zapachy, Dostępne w 7 oryginalnych 
nutach zapachowych.

Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza i neutralizacji  
nieprzyjemnych zapachów.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć. W zależności 
od oczekiwanego rezultatu deodoryzacji, 
i intensywności wentylacji zastosować od 
2 do 3 rozpyleń. Trudne zapachy mogą wy-
magać powtórzenia czynności. 

Clinex Air Plus
Odświeżacz powietrza - bez alergenów

Gotowy do użycia odświeżacz powietrza, 
zawierający w składzie kompozycję za-
pachowe nie zwierające alergenów. Bez-
pieczny w użytkowaniu. Dzięki rewolucyj-
nej formule, produkt szybko i skutecznie 
odświeża powietrze, jak również neu-
tralizuje nieprzyjemne zapachy. Produkt  
o znakomitej wydajności użytkowej (około 
650 pojedynczych aplikacji)
Zastosowanie:
Do odświeżania powietrza i neutralizacji 
nieprzyjemnych zapachów.
Sposób użycia:

KTM
650 ml -77-006  
Świeża bryza
650 ml - 77-007  
Orientalny  

W zależności od oczekiwanego rezultatu 
dezodoryzacji, oraz intensywności wen-
tylacji zaleca się od 1 do 5 rozpyleń. Dłu-
gotrwałe stosowanie na powierzchnie  
z tworzyw sztucznych z połyskiem może 
powodować ich matowienie.

NOWOŚĆ 

KTM
500 ml - Magiczna Noc - 77-905
500 ml - Słoneczny Dzień - 77-906
500 ml - Hawajska wanilia - 77-900 
500 ml - Tasmański czar - 77-901
500 ml - Alpejska łąka - 77-902
500 ml - Egejski owoc - 77-903
500 ml - Paryski wdzięk - 77-904

KTM
Fresh
1L - 77-348
Green Tea
1L - 77-351
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GĄBKA
97-003 Gąbka samochodowa „MOTYL”

Przeznaczona do mycia szyb i karoserii samochodo-
wych. Kształt gąbki pozwala na pewny chwyt. Wyjątko-
wo miękka, nie powoduje zarysowań karoserii. 
50 cykli mycia.

KTM
1L - 97-003

GĄBKA
Gąbka samochodowa prostokątna 
dwustronna „brązowa”

Przeznaczona do mycia szyb i karoserii samochodo-
wych, jaśniejsza strona gąbki przeznaczona do zmywa-
nia owadów.

KTM
1L - 97-004

ŚCIERECZKI
Zestaw ścierek samochodowych
- mikrofibra 4 sztuki

Zestaw 4 ściereczek z mikrofibry o wymiarach 30cm x 
35cm. Skład materiału: poliester 85%, poliamid 15%.

KTM
1L -97-028

IRCHA
Ircha syntetyczna Expert+

Bardzo wytrzymała ircha o wysokich właściwościach 
wchłaniających wodę nie pozostawia smug na lakierze 
i szybach.

KTM
1L - 40-070

MIKROWŁÓKNO
Ściereczka do szyb i lusterek

Niezwykle dokładnie czyści powierzchnie szklane bez 
użycia detergentów nie pozostawia smug i kłaczków 
czyszczona powierzchnia bardzo szybko wysycha po 
użyciu na mokro.

KTM
1L - 97-031

MIKROFIBRA
Do osuszania karoserii

Ręcznik z mikrowłókna idealnie osusza karoserię sa-
mochodu. Super miękki i chłonny - doskonale wchłania 
wodę. Nie rysuje karoserii.

KTM
1L - 97-029

OPRYSKIWACZ 1L
Opryskiwacz Merkury Pro+ 1 litr. 
Chemoodporny

Opryskiwacz ręczny do 
aplikowania preparatów 
wodorozcieńczalnych 
w specjalnej wersji che-
moodpornej zalecany w 
szczególności do apli-
kowania produktów do 
mycia szyb, czyszczenia 
tapicerki, czyszczenia 
plastików a także nakła-
dania wosków osuszają-
cych.

KTM
1L - 40-079

OPRYSKIWACZ 1,5L
Opryskiwacz Venus Pro+ 1,5 litra. 
Chemoodporny

Opryskiwacz ręczny do 
aplikowania preparatów 
wodorozcieńczalnych 
w specjalnej wersji che-
moodpornejzalecany 
w szczególności do na-
kładania preparatów do 
mycia wstępnego (pian 
aktywnych), produktów 
do mycia felg, a także 
aplikowania wosków osu-
szających.

KTM
1L - 40-080

OPRYSKIWACZ 6L
Opryskiwacz Xi6 Industrial

Opryskiwacz ręczny do 
aplikowania preparatów 
wodorozcieńczalnych 
w specjalnej wersji che-
moodpornejzalecany 
w szczególności do na-
kładania preparatów do 
mycia wstępnego (pian 
aktywnych), produktów 
do mycia felg, a także 
aplikowania wosków osu-
szających.

KTM
1L - 40-069

akcesoria dla 
myjni samochodowych
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mycie pianowe

mycie ręczne

woskowanie

mycie w myjniach 
automatycznych

mycie felg

odtłuszczanie

mycie pozadzek

polerowanie karoserii

pielęgnacja opon

rozpylanie preparatu

usuwanie owadów  
i zabrudzeń  
organicznych

odświeżanie

do kokpitu i plastików

mycie szyb

pranie tapicerki

do tapicerki

nanoszenie ręczne

nanoprodukt

znaczenie 
piktogramów
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Złoty Konsumencki Lider Jakości 
w latach 2016-2019

Producent: 
Amtra Sp. z o.o., ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec /PL/ 

tel. +48 32 294 41 00, amtra@amtra.pl, www.amtra.pl, www.clinex.com.pl 

Coraz większe rozpoznawanie marki CLINEX na ryku, pozwala 
nam na przygotowanie oferty dla Myjni Samochodowych, katalog 
zawiera ofertę produktów Clinex EXPERET+ Nanochem. Jest to grupa 
produktów dobranych w taki sposób, aby ułatwić Państwu pracę przy 
myciu samochodów osobowych, jak również ciężarowych.

Marki Clinex EXPERT+ to produkowane od wielu lat profesjonalne 
środki przeznaczone do użytkowania w myjniach samochodowych. 
Receptury opracowane przez nasze laboratorium zwiększają 
efektywność produktów, zapewniając skuteczność ich działania 
i bezpieczeństwo stosowania. Wysoko wyspecjalizowana kadra 
technologów udoskonala produkty, wdrażając nowe technologie, by 
zapewnić bezkonkurencyjność naszej firmy. Zrobimy wszystko, aby 
towary przez nas oferowane spełniały Państwa oczekiwania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i podjęcia 
współpracy.

Zapewniamy, że oferta Clinex EXPERT+ Nanochem to połączenie 
niezawodnej jakości produktów i ich atrakcyjnej ceny. Na życzenie 
Klienta, służymy pomocą w doborze odpowiednich produktów, dzięki 
czemu wzrośnie efektywność pracy w Państwa firmie.

Oprócz szeregu wskazówek, otrzymacie Państwo od nas dodatkowe 
informację związane ze skutecznym i szybkim myciem aut. Dodatkowo, 
dla naszych klientów, oferujemy wsparcie w zakresie wyposażenia  
w systemy dozujące. 

Zachęcamy również do zapoznania z pełną ofertą linii Clinex 
Nanochem, korzystając z katalogu dostępnego u naszych 
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów na terenie całego kraju 
oraz na stronie www.clinex.com.pl

profesjonalna Chemia samochodowa

TWÓJ DYSTRYBUTOR
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