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Nabídka ostřikovacích kapalin
PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2016 / 17 

TEKUTÉ STĚRAČE (-30°C) ROZMRAZOVAČ SKELZIMNÍ OSTŘIKOVAČ 
( -20°C, -40°C nebo -80°C)

Vysoce účinný rozmrazovací pří-
pravek v praktické půllitrové lahvi 
s rozprašovačem. 
Slouží ke snadnému a okamžitému 
odstranění námrazy ze 
skel a zároveň omezuje 
její opětovnou tvorbu. 
Vhodný pro použítí na 
venkovní i vnitřní stranu 
autoskel a také pro 
preventivní ošetření 
čelních i bočních oken 
automobilů v období 
silných mrazů. 

Zimní ostřikovací kapalina ve třech 
různých koncentracích (tzn. se třemi 
stupni mrazuvzdornosti – u stojícího 
vozu). Je mísitelná s kapalinami 
stejného složení. Používá se 
jako náplň ostřikovačů skel a 
reflektorů motorových vo-
zidel. Obsahuje přísady 
na regeneraci pryžové-
ho těsnění oken a přísa-
dy, které snižují možnost 
praskání plastových kry-
tů zadních světel.

Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel s mrazuvzdorností do -30°C (v neředěném 
stavu) a s vůní meloun/kiwi. Je mísitelná se všemi kapalinami na lihové bázi, biolo-
gicky snadno odbouratelná. Nenarušuje pryžové ani lakované části automobilů, je 
šetrná k polykarbonátovým světlometům (certifikováno). 
Obsahuje nanočástice pro dokonalé odstranění nečistot bez mastného efektu.

Dodáváno mimo jiné i v 3 l kanystru s praktickou nálevkou.

ga
ra

nt
ov

an
é s

lo
že

ní
 -

 b
ez

 o
bs

ah
u 

me
th

an
ol

u 
!!! NÁZEV OBJ. ČÍSLO OBSAH MC/BALENÍ MC/LITR

-20 °C

25,00

22,00

20,00

20,00

19,00

16,00

-30°C

36,00

32,00

28,00

-40 °C

35,00

33,00

31,00

30,50

29,00

24,00

50,00

47,00

-80 °C
44,00

43,50

41,00

36,00

-30 °C RAIN OFF

38,00

34,00

ZIMNÍ OSTŘIKOVAČ
MELOUN - KIWI 
( -30°C)

webshop: webcat.apm.cz
najdete ve stromu: Náplně / Náplně do ostřikovačů
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Speciální mycí směs do ostřikovačů s 
vůní citronu a zapracovaným efektem  
„Rain Off“  na zvýšení účinku stékání 
vody. Díky tomu sklo lépe odpuzuje 
vodu i sníh a podporuje vznik 
kapek a jejich násled-
né odstranění proudem 
vzduchu (bez použití 
stěračů). Aplikace pou-
hým používáním kapa-
liny. Univerzální použití 
i do větších mrazů. Ne-
ředit. Dodáváno také v 
3l kanystru s nálévkou.


