KATALOG PRODUKTŮ

NA ČIŠTĚNÍ, LEŠTĚNÍ A OCHRANU KOVŮ

SKUPINY VÝROBKŮ
I. UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDKY NA KOVY
7
II. PROSTŘEDKY NA HLINÍK A NEREZ
10
III. PROSTŘEDKY NA SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
13
IV. ŘADA „SHINE“ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
14
V. MAZACÍ PROSTŘEDKY
16
VI. TEXTILIE NA ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ
16
VII. ŘADA „CROLDINO“ - NA ČIŠTĚNÍ RUKOU A PÉČI O RUCE 17

Založeno

1929

Produkty AUTOSOL
jsou špičkové, vysoce účinné čisticí, lešticí a ochranné prostředky na kovy. Byly po právu
několikrát oceněny zlatou medailí kvality organizace Monde Selection a staly se výherci mnoha
dalších nezávislých testů. Jsou to výrobky, kterým na základě vlastní praktické zkušenosti věříme a
vřele je doporučujeme.
Veškerý sortiment Autosol je vyráběný v německém Solingenu v úspěšné rodinné firmě, která má
již 80letou tradici, a je následně distribuován do celého světa, kde se setkává s velkým ohlasem.
V českém katalogu naleznete především čisticí a lešticí pasty, spreje a emulze na ošetření kovů
nebo konzervační prostředky, ale je do něj zahrnuto i doplňkové zboží, jako například přípravky na
ošetření rukou nebo lešticí utěrky. Některé produkty, jako Metal Polish a Dursol, jsou veskrze
univerzální, v nabídce jsou nicméně i přípravky, které jsou úžeji zaměřené - například na hliník,
nerez, šetrnější pasta na drahé kovy nebo přípravky na speciální typ ošetření (konzervaci kovů,
čistění bez povrchového filmu, chemické ošetření atd.).
Využití prostředků Autosol je velmi široké - hodí se všude tam, kde je zapotřebí čistit, leštit a
konzervovat kovy. Mají tedy své uplatnění například v automobilovém odvětví, v péči o domácnost,
v komerčních i domácích dílnách, při údržbě hudebních nástrojů a také v průmyslu, který využívá
kovové formy a nástroje.
Produkty Autosol jsou výjimečné i tím, že se hodí jak k ruční, tak ke strojní aplikaci .
Některé produkty Autosol (například pilotní Metal Polish) mají navíc certifikaci
mezinárodní nezávislé organizace NSF, která zaručuje, že jsou tyto výrobky
hygienicky nezávadné a naprosto bezpečné i pro použití v gastronomii. Toto je
činí unikátními ve skupině produktů svého druhu.
Veškeré výrobky Autosol jsou navíc biologicky odbouratelné.
Produkty Autosol jsou mezinárodně certifikované dle ISO 9001:2000.

Zlaté medaile kvality společnosti Monde Selection

Č
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Metal Polish a Dursol
jsou jména dvou základních produktů Autosol. Jedná se o přípravky s univerzálním využitím. Jsou
to velmi obdobné produkty se zaručenými výsledky.
Oba výrobky jsou určeny pro čištění a leštění celé škály kovů. Odstraní rez a špínu a vyleští povrch
do zrcadlového lesku. Navíc nejenže kovy leští, ale zanechávají na jejich povrchu i ochranný film,
který chrání proti vlhkosti, špíně a rychlému opotřebení. Leštící prostředky Metal Polish a Dursol
jsou určeny na leštění oceli, nerez oceli, hliníku, chromu, mědi, mosazi, niklu a dalších kovových
materiálů.
Jsou vhodné pro čištění a leštění kovových částí:
•

automobilů (např. leštění chromovaných částí)

•

motorek (např. leštění hliníkových kol)

•

kamionů (např. leštění chromovaných částí)

•

lodí

•

bytového zařízení (např. leštění nerezových spotřebičů, leštění klik)

•

hudebních nástrojů

Leštící pasta Metal Polish je vhodná i pro průmyslové oblasti (viz dále), především pak pro
průmysl plastů. V těchto případech je velmi vhodná pro:
•

čištění částí strojů a nástrojů (čistí od rzi a prodlužuje životnost)

•

čištění a leštění kovových forem (čistí od zbytků plastů a zabraňuje jejich hromadění a navíc
formu impregnuje)

Metal Polish ani Dursol nicméně není doporučován na leštění pokovených materiálů. Fungují totiž
na mechanickém principu a lehkou abrazí by se jemný povrch mohl poškodit.
Stejně tak nelze za pomoci pasty Metal Polish ani Dursolu ošetřovat lakované povrchy.

Metal Polish je dodáván ve formě pasty (menší tuba nebo větší plechovka) a tekuté emulze.
Hlavní výhodou tekuté formy je to, že se snáze dostane do zákrut a záhybů ošetřovaného materiálu.
Je s ním také snažší ošetřovat velké plochy. Má také přídavek čistidla, které si snadno poradí
s mastnou špínou. Vedle toho je nabídka rozšířena o tekutý produkt Metal Refresh, který čistí a
leští, ale nezanechává žádný povrchový film.
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Příklady konkrétního využití univerzálních přípravků na kovy
(zejm. Metal Polish a Dursol)
♦ AUTO MOTO
Produkty jsou ideálním pomocníkem pro milovníky tuningu aut či motorek. Kromě chromových
částí bez zaváhání čistí například hliníkové nelakované ráfky.

♦ DOMÁCNOSTI A DOMÁCÍ DÍLNY
Přípravky najdou své uplatnění při čištění všech kovových částí ve vaší domácí dílně. Vyčistí a
ošetří nářadí, nástroje nebo třeba vaše kolo. Doma jej lze použít pro čištění nerezových ploch v
kuchyni, při čištění klik, lamp či jiných kovových součástí bytového zařízení. Vyčistí a ochrání i
hodinky či kovové šperky.

♦ HUDEBNÍ NÁSTROJE
Produkty jsou vynikajícím pomocníkem při údržbě hudebních nástrojů. Vyčistí je a vyleští do
vynikajícího lesku.

Využití přípravků Metal Polish v průmyslu
Pasta Metal Polish slouží k čištění a leštění kovových forem. Zároveň přispívá k jejich ochraně, a
tím k prodloužení životnosti. Pasta efektivně čistí od špíny a rzi, leští a chrání zejména hliník, ocel,
nerez, chrom, mosaz nebo měď. Lze díky ní snadno dosáhnout zrcadlového lesku. Navíc leštící
pasta Metal Polish dlouhodobě zanechá jemný ochranný film, který následně chrání před vlhkem, a
brání tak oxidaci materiálu.
Pasta pro leštění kovových forem může být používána ručně i strojně.
Díky pastě na leštění kovových forem Metal Polish se o 30% snižuje poruchovost a odstávka
strojů a prodlužuje se jejich životnost. Její účinky přitom trvají 4krát déle než je tomu u jiného
lešticího prostředku.

♦ PRŮMYSL PLASTŮ
Jedním z oborů, ve kterých je leštící pasta Metal Polish
nenahraditelným pomocníkem, je průmysl plastů. Přesně
odpovídá požadavkům moderní výroby. Pomáhá
udržovat stav celé škály používaných strojů a forem tím,
že z jejich povrchů odstraňuje plastový nános a také
zabraňuje jeho tvorbě. Odstranění zbytkového plastu z
kontaktních ploch strojů je přitom nesmírně důležité, protože nečistoty se obtiskují na výlisek,
snižují nepřilnavé vlastnosti forem a narušují rovnoměrný tok lisovaného plastu. Autosol pomáhá
mimo jiné při čištění a leštění vtokových kanálků a vnitřních pasáží formy i povrchu hliníkových
chlazených válců. Skvěle funguje i při velmi vysokých teplotách.
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PŘEHLED VÝROBKŮ
I. UNIVERZÁLNÍ PROSTŘEDKY NA KOVY
Čisticí a lešticí pasta na kovy Metal polish 75 ml/750 ml
Objem náplně [ml]: tuba 75; plechovka 750
Použití: na kovy
Specifikace: čistí, leští, ochraňuje

Výrobek oceněný zlatou medailí kvality mezinárodní
organizací Monde selection.
•

Světová 1 v oboru, výrobek oceněný zlatou
medailí v celosvětové soutěži kvality
Čistí
Leští
Ochraňuje
Na kovy včetně oceli, nerez oceli, chrom, měď, mosaz, nikl, atd.

•
•
•
•

Možno použít na všechny nelakované kovy vyjma zlata, stříbra a pokovených povrchů.
Pasta může být nanášena ručně nebo strojně.
Metal Polish není hořlavý ani toxický. Mezinárodně certifikované dle ISO 9001:2000.
Certifikované NSA.

Čisticí a lešticí emulze na kovy Metal polish 250 ml
Objem náplně [ml]: Plastová nádobka 250
Použití: Na všechny kovové povrchy

Tekutý Metal Polish je možno použít na všechny nelakované kovy, vyjma
pokovených povrchů.
•
•
•
•

Intenzivní, ale velmi jemné čištění povrchů
Dává povrchu nový lesk
Jednoduchá aplikace
Ideální pro velké plochy
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II. PROSTŘEDKY NA HLINÍK A NEREZ
Přípravky na čištění nerez oceli a hliníku od Autosol představují vysoce kvalitní specializované
výrobky pro průmyslové i domácí použití. Sortiment zahrnuje jak čisticí a leštící spreje, tak pasty a
ochranné oleje. Všechny výrobky pro čištění, leštění a ochranu nerez oceli od Autosol jsou
registrované u NSF (viz Dursol-Fabrik), což znamená, že je lze používat i v potravinářském
průmyslu či v přípravnách potravin, resp. v kuchyni. Čisticí, leštící a ochranné prostředky od
Autosol jsou vhodné nejen pro leštění a čištění nerezových a hliníkových povrchů, ale jsou
vynikající i na kartáčované, smaltované či eloxované povrchy.

Čistič hliníku Power Cleaner
Objem náplně [ml]: Nádoba s rozprašovačem 500 ml
Použití: Hliníkové, kartáčované a eloxované a kartáčované povrchy
Specifikace: Tekutý v láhvi s rozprašovačem
Sprej vhodný na:
Hliníkové povrchy
Eloxované kovové povrchy
Kartáčované povrchy
•
•

Viditelně odstraňuje špínu a mastnotu
pro průmyslové i domácí využití

Čisticí a lešticí pasta na hliník Aluminium Polish 75 ml/750 ml
Objem náplně [ml]: tuba 75; plechovka 750
Použití: Čištění a leštění hliníku

Speciálně vyvinutý pro jemné, ale vysoce účinné leštění hliníku. Dosáhnete
u hliníkového povrchu zrcadlového lesku.
Používejte tam, kde se obáváte případného poškrábání - zejména při strojním leštění při vysoké
teplotě.
Bez amoniaku.
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Čistič nerez oceli Power Cleaner
Objem náplně [ml]: 500 ml
Použití: nerezové, kartáčované, smaltované povrchy a kovové části
Specifikace: Tekutý v láhvi s rozprašovačem

Sprej ideální na :
Nerezové povrchy
Kartáčované povrchy
Smaltované povrchy
Neželezné kovy na vozidlech
•
•
•

Viditelně odstraňuje špínu i mastné nánosy
Pro průmyslové i domácí použití
Testováno pro použití v přípravnách potravin

Čisticí a lešticí pasta na nerez Stainless Steel Polish 75 ml/750 ml
Objem náplně [ml]: tuba 75; plechovka 750
Použití: Čištění a leštění nerezi do vysokého lesku

Ideální na čištění a leštění nerezové oceli. Vyleští nerez do vysokého lesku bez poškrábání.

AUTOSOL Bluing Remover
Objem náplně [ml]: 125
Použití: Nerezové výfukové trubky
Odstraní nežádoucí namodralé nebo hnědé zabarvení nerezových trubek
způsobené jejich vysokým zahřátím. Stejně tak funguje na chromovém
nebo titanovém výfuku. Povrch rychle a bez velkého úsilí získá zpět svou
stříbrnou barvu.
Kombinace chemických a mechanických komponentů.
Snadno se nanáší. Netřeba používat ochrannou masku.
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Ochranný olej na hliník Aluminium Protective Oil
Objem náplně [ml]: Sprej 400 ml
Použití: Ochrana hliníkového povrchu před zašpiněním a korozí
Specifikace: Na hliník, chrom, mosaz a eloxovaný hliník

Chrání povrch a odstraňuje drobnou špínu, jako je prach, popílek nebo jako jsou
otisky prstů. Pomáhá při udrožování čistoty a minimalizuje korozi. Dodává dlouho
trvající lesk.
Může být použit na hliník, chrom, mosaz nebo eloxovaný hliník.

Ochranný olej na nerez Stainless Steel Protective Oil
Objem náplně [ml]: Sprej 400 ml
Použití: Ochrana nerezového povrchu před zašpiněním a korozí
Specifikace: Na nerez, chrom, mosaz, eloxované a smaltované povrchy

Chrání povrch a odstraňuje drobnou špínu, jako je prach, popílek nebo jako jsou
otisky prstů. Pomáhá při udržování čistoty. Dodává dlouhotrvající lesk.
Může být použit na nerez, chrom, mosaz, eloxované nebo smaltované povrchy.
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III. PROSTŘEDKY NA SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
Čisticí a lešticí pasta na eloxovaný hliník 75 ml
Objem náplně [ml]: tuba 75
Použití: Čištění a leštění eloxovaného hliníku

Pasta s velmi jemnými lešticími částečkami, která byla speciálně vyvinuta pro ošetření eloxovaného
hliníku.
Vyvinuta a testována ve spolupráci s LSL Motorradtechnik z německého Krefeldu.

M1 Čisticí a lešticí pasta na pochromované plasty 75 ml
Objem náplně [ml]: tuba 75
Použití: na pochromované povrchy
Specifikace: čistění a leštění

Vhodné na veškeré lesklé i matné pochromované plasty.
Obsahuje speciální alfa lešticí prášek, který zaručuje minimální abrazi a maximální lešticí výsledky.
M1 nejen povrch čistí, ale také jej v jednom kroku chrání.
Vyvinuto ve spolupráci s vedoucím výrobcem elektro potahovaných plastů - BIA Kunststoff- und
Galvanotechnik GmbH.

Pasta na leštění zlata, stříbra a dalších drahých kovů
Objem náplně [ml]: tuba 75
Použití: zlato, stříbro, platina atd.
Specifikace: čistění, leštění, ochrana

Tato pasta byla speciálně vyvinuta pro bezpečné a zároveň účinné čištění a leštění drahých kovů
(zlata, stříbra, platiny a podobných). Zároveň vaše cenné kovy ochrání proti korozi, takže není třeba
je delší dobu opakovaně leštit.
Součástí balení je rukavice a kartáček.
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IV. ŘADA „SHINE“ PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI
SHINE Metal Polish pro domácnost 50 ml/75 ml/750 ml
Objem náplně [ml]: tuba 50; 75; plechovka 750
Použití: všechny kovové povrchy

Určeno pro použití v domácnosti.
Kovové povrchy nejen čistí a leští, ale zabraňuje jejich rezavění.
Postará se o vysoce lesklé kovové povrchy jak v domácnosti, tak v komerčních prostorách.
Skvěle vyleští hliník, nerez, mosaz, měď a většinu dalších kovů.

SHINE čisticí emulze Metal Refresh 400 ml
Objem náplně [ml]: láhev 400
Použití: čištění všech typů kovů

Ideální na nerez, chrom, mosaz, měď, hliník, sklo a sklokeramické povrchy v
průmyslovém i domácím prostředí. Kyselina citrónová a jemný prášek šetrně
odstraní špínu a nános. Navíc zanechá ochrannou vrstvu.

SHINE čistič nerezi 500 ml
Objem náplně [ml]: láhev s rozpračovačem 500
Použití: čištění nerezi

Účinně odstraní špínu, stejně jako usazenou mastnotu.
Ideální pro povrchy z nerezu, kartáčované povrchy, smaltované
kovové povrchy a neželezné kovy na vozidlech.
Certifikováno pro bezpečné použití v gastronomii.
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SHINE Ochranný olej na nerez 400 ml
Objem náplně [ml]: sprej 400
Použití: ochrana a konzervace nerezi

Čistí a ochraňuje kovové povrchy. Odstraní jemné nečistoty jako prach, stopy
čisticích prostředků nebo otisky prstů například z lednice, poštovní schránky,
dřezu atd. Pomáhá udržovat povrch prostý nečistot a minimalizuje korozi. Dodává
kovovému povrchu dlouhotrvající lesk.
Může být použit na nerez, chrom, mosaz a eloxovaný nebo smaltovaný kovový povrch.

SHINE čistič hliníku 500 ml
Objem náplně [ml]: láhev s rozpračovačem 500
Použití: čištění hlliníku

Účinně odstraní špínu, stejně jako usazenou mastnotu.
Ideální pro hliníkové povrchy, kartáčované
povrchy, eloxované kovové povrchy.
Vhodné pro použití v gastronomii.

SHINE Ochranný olej na hliník 400 ml
Objem náplně [ml]: sprej 400
Použití: ochrana a konzervace hliníku

Čistí a ochraňuje hliníkové povrchy. Odstraní jemné nečistoty jako prach
nebo otisky prstů z eloxovaných kovových povrchů atd. Vhodné na okenní
rámy, pečicí plechy, hrnce a pánve a další. Pomáhá udržovat povrch prostý
nečistot a minimalizuje korozi. Dodává kovovému povrchu dlouhotrvající lesk.
Může být použito na hliník, chrom, mosaz a eloxovaný kovový povrch.
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V. MAZACÍ PROSTŘEDKY
Mazací olej ve spreji Combi Oil MoS2 300 ml
Objem náplně [ml]: sprej 300
Specifikace: tukový lubrikant

Vysoce kvalitní lubrikant/tuk pro všechny kovové plochy. Prevence elektrického zkratu. Uvolňuje
rez.
Obsahuje speciální hluboko pronikající částice. MoS2 a grafit společně vytvářejí vysoce účinný
lubrikant, který může být použit i při vysoké zátěži.
Voděodpudivé vlastnosti zabraňují elektrické vodivosti na povrchu a zlepšují funkčnost strojů.

____________________________________________________________________

VI. TEXTILIE NA ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ
Utěrka z mikrovlákna

Superjemná utěrka na všechny povrchy vnitřní i venkovní.
Prát až na 90°C.

Utěrka na leštění
3 utěrky ze 100% bavlny.
Prát až na 95°C.
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VII. ŘADA „CROLDINO“ - NA ČIŠTĚNÍ RUKOU A PÉČI O
RUCE
CROLDINO Desinfekce rukou 50 ml
Objem náplně [ml]: lahvička 50
Použití: Desinfekce rukou

Desinfikuje ruce a chrání je před infekcemi a bakteriemi. Ošetřené ruce svěže voní a mají pocit
čistoty.
Bez použití vody zabíjí 99,9% všech známých bakterií.

CROLDINO Čisticí krém na ruce 100 ml
Objem náplně [ml]: tuba 100 ml
Použití: Čištění rukou
Vysoce účinný, všestranný krém na čištění velmi ušpiněných a
zabarvených rukou. Neobsahuje žádné abrazivní částice a je zejména
vhodný na ruce ušpiněné odolnou špínou po práci na zahradě, v domácnosti, po práci na poli a na
ruce ušpiněné při přípravě jídla.

CROLDINO Čisticí pasta na ruce 500 ml/10 l
Objem náplně [ml]: dóza 500; 10000
Použití: Čištění rukou

Důkladně čistí ruce a poskytuje jim ochranu
před oleji, tuky a lubrikanty.
Je biologicky rozložitelná a klinicky testovaná. Obsahuje
speciální složky pro péči o ruce.
Ideální do dílny, domácnosti i do průmyslové výroby.
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