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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów swoich produktów w
dowolnym czasie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oryginału. Cennik ważny od
20.03.2017 [1] aż do ukazania się nowej wersji.

www.saminwest.com

SAMiNWEST
ul. Rybnicka 77A
44-285 Rzuchów
tel./fax 32 430 10 62
e-mail: saminwest@saminwest.com
www.saminwest.com

Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Kosmetyki Samochodowe
3

VINYL Q9 preparat do nabłyszczania i konserwacji opon,
elementów z tworzyw sztucznych samochodu.
Nadaje połysk, ożywia i pogłębia kolor czyszczonych elementów. Tworzy delikatną powłokę ochronną zabezpieczając powierzchnię przed działaniem wody i niekorzystnych
warunków atmosferycznych. Gotowy do użycia.
SPOSÓB UŻYCIA:
Nanosić na suchą powierzchnię przy użyciu gąbki, miękkiej ściereczki, a następnie rozprowadzić równomiernie
po powierzchni. opak. 800ml

1

VINYL Q9

VIT NET NANO detergent odtłuszczający do szyb. Przeznaczony do mycia zarówno szyb jak i powierzchni lakierowanych. Nie pozostawia smug, nie posiada właściwości powodujących korozję.
SPOSÓB UŻYCIA:
Wysoko skoncentrowany środek gotowy do użycia. Spryskać powierzchnię, odczekać 15 minut, wywietrzyć.
opak. 800ml

2

VIT NET NANO

TEFLO WAX gotowy do użycia hydro wosk polimerowy
przeznaczony do pielęgnacji nadwozia samochodu. Skutecznie zabezpiecza lakier przed opadami atmosferycznymi,
solą, detergentami. Jego unikalna formuła zapewnia wyjątkowy i trwały połysk bez konieczności żmudnego polerowania. Hydro wosk sprawia, że woda natychmiast spływa a zanieczyszczenia trudniej osiadają na karoserii samochodowej.
Przeznaczony do wszystkich rodzajów lakierów.
SPOSÓB UŻYCIA:
Na mokrą, umytą karoserię nanieść równomiernie Teflo
Wax, spłukać wodą i wytrzeć do sucha.
opak. 800ml

3

TEFLO WAX
NR

KOD

NAZWA

NAZWA

1

SN2012

VINYL Q9

Preparat do nabłyszczania i konserwacji opon, elementów z
tworzyw sztucznych samochodu.

38,79

47,71

2

SN2128

VIT NET NANO

Detergent odtłuszczający do szyb. Przeznaczony do mycia zarówno szyb jak i powierzchni lakierowanych.

21,21

26,08

3

SN2081

TEFLO WAX

Gotowy do użycia hydro wosk polimerowy przeznaczony do
pielęgnacji nadwozia samochodu.

41,67

51,25
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Kosmetyki Samochodowe
LETHER LUX gotowy do użycia preparat czyszcząco- pielęgnujący dedykowany dla skórzanej tapicerki samochodowej oraz mebli. Zachowuje naturalny połysk skóry. Pozostawia warstwę ochronną, zapobiega przesuszaniu i pękaniu
skóry oraz chroni przed wnikaniem kurzu.

4

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat nanieść na powierzchnię za pomocą spryskiwacza, przetrzeć mikrofibrą do sucha. Aby uzyskać połysk,
czyszczoną powierzchnię należy wypolerować przy użyciu
suchej miękkiej ściereczki. W przypadku skór kolorowych
wymagane wykonanie próby trwałości barwnika.
opak. 800ml

1

LETHER LUX

TEXTIL CLEANER gotowy do użycia preparat do czyszczenia
tapicerki, elementów z tworzywa sztucznego stosowanych w
samochodach. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia, plamy
oraz usuwa zapach dymu papierosowego. Przywraca czyszczonej powierzchni pierwotny wygląd i świeży zapach jednocześnie je pielęgnując. Zalecany również do czyszczenia mebli domowych pokrytych zarówno tkaninami z włókien naturalnych
jak i sztucznych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Natryskiwać tapicerkę z odległości około 25 cm, odczekać 3
minuty i zetrzeć powstałą pianę
opak. 800ml

2

TEXTIL CLEANER

COCPIT gotowy do użycia środek do pielęgnacji elementów z
tworzyw sztucznych wyposażenia wnętrza samochodu. Czyści,
konserwuje, przywraca naturalny kolor zabezpieczając przed
kurzem i promieniowaniem UV. Nadaje przyjemny zapach.
SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć, spryskać wybrane powierzchnie. Wytrzeć do
sucha suchą ściereczką.
opak. 800ml

3

COCPIT
NR

KOD

NAZWA

1

SN2074

LETHER LUX

Preparat czyszcząco- pielęgnujący dedykowany dla skórzanej tapicerki samochodowej oraz mebli. 800ml.

2

SN2067

TEXTIL
CLEANER

Preparat do czyszczenia tapicerki, elementów z tworzywa sztucznego stosowanych w samochodach. 800ml.

3

SN2029

COCPIT

Środek do pielęgnacji elementów z tworzyw sztucznych wyposażenia wnętrza samochodu. 800ml.

R

www.saminwest.com

A B AT Y

55,42

68,16

CHWILOWO NIEDOSTĘPNY
27,71

34,08
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Kosmetyki Samochodowe
5

OD dezodorant do pojazdów oraz pomieszczeń. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, również te pochodzenia organicznego i zapach dymu
papierosowego. Dzięki nowatorskiej formule pochłania niepożądane
zapachy zwierząt, potu, smażenia, gotowania, dymu tytoniowego jednocześnie uwalniając przyjemny aromat.
SPOSÓB UŻYCIA:
Wysoko skoncentrowany środek gotowy do użycia. Spryskać powierzchnię, odczekać 15 minut, wywietrzyć. 250 ml.

1

OD

PERFUME OF FRANCE unikalna kompozycja zapachowa przeznaczona
do odświeżania wnętrza samochodu, biur, restauracji i wszystkich
pomieszczeń gdzie pragniemy mieć świeży zapach. Neutralizuje oraz
pochłania nieprzyjemne zapachy pozostawiając długotrwały efekt świeżości. Efekt wzmacnia się z czasem stosowania środka.
SPOSÓB UŻYCIA:
Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem, za pomocą atomizera nanieść
preparat na dywanik, nawiew lub bezpośrednio w powietrze.
opak. 100ml.

2

PERFUME OF FRANCE

DRY SHINE Preparat nowej generacji szybko usuwający wszelkie ślady
tłuszczu, smoły, oleju samochodowego, owadów, płynu hamulcowego oraz wszystkich uporczywych zabrudzeń BEZ UŻYCIA WODY. Tworzy
przezroczystą powłokę ochronną odporną na mróz. Nie zwiera silikonu,
teflonu ani freonów. Antystatyczna formuła „odpycha” kurz. Nie niszczy
powierzchni samochodu ponieważ zawiera wyjątkowe połączenie rozpuszczalników opracowane by uzyskać smarowanie, emulgację i delikatne podnoszenie drobinek kurzu z powierzchni pojazdu. Należy używać
zawsze z dedykowaną ściereczką z mikrofibry.
SPOSÓB UŻYCIA:
Rozpylić na mytą powierzchnię z odległości od 15-60cm, odczekać 15-30 sekund i kolistymi ruchami przetrzeć tylko dedykowaną
szmatką z mikrofibry. Aerozol 300ml.

3

DRY SHINE
NR

KOD

NAZWA

1

SN2104

OD

Dezodorant do pojazdów oraz pomieszczeń. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, również te pochodzenia organicznego i zapach
dymu papierosowego. 250ml.

31,01

38,14

2

OTPERF01

PERFUME OF
FRANCE

Unikalna kompozycja zapachowa przeznaczona do odświeżania
wnętrza samochodu, biur, restauracji i wszystkich pomieszczeń
gdzie pragniemy mieć świeży zapach. opak 100ml.

22,83

28,08

3

4593A3LUBCO

DRY SHINE
SANS EAU

Preparat nowej generacji szybko usuwający wszelkie ślady tłuszczu,
smoły oleju samochodowego, owadów, płynu hamulcowego oraz
wszystkich uporczywych zabrudzeń BEZ UŻYCIA WODY.
Aerozol 300ml

46,47

57,15

4

MICROFIBRE450

DRY SHINE
ŚCIERECZKA

Dedykowana ściereczka z microfibry, do stosowania wraz z
DRY SHINE SANS EAU

15,56

19,13
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Środki Higieny
6
HAND WASH kremowy, pieniący sie środek czyszczący nie zawierający
rozpuszczalników. Znakomity do czyszczenia rąk bez użycia wody.
Bardzo ekonomicznyw użyciu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat nanieść na dłonie i wycierać powstałą pianę do momentu
usunięcia zabrudzeń.

HAND WASH

1

BONDS Preparat dezynfekujący i dezodoryzujący idealny do usuwania tłuszczów, olei, paliw, olei opałowych, atramentów, farb pastelowych,
kredek, szminek, osadu nikotynowego, zabrudzeń żywnością oraz innych
uporczywych plam. Idealnie nadaję sie do biur, firm sprzątających, transportowych, urzedów administracyjnych, przemysłu spożywczego, wspólnot mieszkaniowych, hoteli, restauracji itp. Środek nie wymaga spłukiwania i nie pozostawia osadów po wytarciu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Środek gotowy do użycia, bezpieczny dla mytych powierzchni.

BONDS

2

COCO CREAM łagodne mydło w płynie doskonałe do pielęgnacji rąk.
Specjalnie opracowana formuła skuteczna w działaniu z łatwością usuwa
zabrudzenia i tłuszcz.

COCO CREAM

3

NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

SN2005

HAND WASH

Kremowy, pieniący sie środek czyszczący nie zawierający rozpuszczalników. Znakomity do czyszczenia rąk bez użycia wody.
150ml.

46,57

57,28

2

DACDVL14

BONDS 1L

Preparat dezynfekujący i dezodoryzujący, odplamiacz.

49,88

61,35

3

ODPERF02

COCO CREAM
5L

Łagodne mydło w płynie doskonałe do pielęgnacji rąk.

46,79

57,55
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Środki Higieny
7
Gama produktów BOLDAIR Środki przeznaczone do odświeżania różnego typu pomieszczeń i w różnych branżach przemysłu. Wyjatkowo
skuteczny w działaniu: wystarczy rozpylać przez 1 sekundę by odświeżyć
25m2 powierzchni. Suchy spray bez mokrych składników. Dostepne formuły zapachowe o intensywnych i ciekawych zapachach.
SPOSÓB UŻYCIA:
Środek gotowy do użycia, rozpylać systematycznie wewnatrz pomieszczenia.

Gama produktów BOLDAIR

1

ORANGE CREAM+ mydło na bazie ekstraktu z pomarańczy oraz powierzchniowo czynnego pochodzenia roślinnego i drobno sproszkowanego pumeksu. Pozwala na mycie rąk zarówno w warsztacie jak i podczas
podróży, pozostawiając skórę delikatną i przyjemnie pachnącą.
Ulega całkowitej biodegradacji. 5L
SPOSÓB UŻYCIA:
Środek gotowy do użycia,
poleca się stosowanie na zwilżoną powierzchnię.

2

ORANGE CREAM+

5L

NOROL’CID Środek czyszczący przeznaczony do codziennego mycia i
odkamieniania instalacji sanitarnych. Produkt ten może być stosowany
na wszystkich powierzchniach (umywalki, wanny, prysznice, posadzki) i
szczególnie nadaje się do płytek, armatury, głowic prysznicowych i przycisków WC. Może być stosowany do czyszczenia płytek na basenach. Zapobiega osadzaniu sie kamienia i kwasu moczowego na ścianach pomieszczeń sanitarnych. Przywraca oryginalny połysk czyszczonych powierzchni.
Nie zawiera kwasu solnego dlatego może być równie stosowany do czyszczenia powierzchni nierdzewnych, emaliowanych i chromowanych.
SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat w postaci koncentratu, stężenia robocze od 1%

3

NOROL’CID
NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

PV5607575201
brzoskwinia 500ml
PV5607575701
bawełna 500ml
PV5607575901
mięta 750ml

BOLDAIR

Doskonały odświeżacz powietrza do różnego typu pomieszczeń i w różnych branżach przemysłu. Dostępny o
zapachu mięty(750ml.), bawełny, brzoskwini(500ml)

30,37

37,35

2

OTN25802J1

ORANGE CREAM+
5L

Mydło na bazie ekstraktu z pomarańczy oraz powierzchniowo czynnego pochodzenia roślinnego i drobno sproszkowanego pumeksu.

110,84

136,33

3

OH0589

NOROL’CID 5L

Środek czyszczący przeznaczony do codziennego mycia i
odkamieniania instalacji sanitarnych.

83,13

102,24
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Środki Higieny
8

CLEAN PILL Musujące tabletki higienizujące.
Uniwersalny środek do czyszczenie, prania, mycia.
KUCHNIA- do zamrażalników i lodówek. Rozpuść 1 tabletkę w 8 litrach
wody i umyj wnętrze. ŁAZIENKA- napełnij umywalkę i wrzuć tabletkę.
WANNA- rozpuść tabletkę w 10 litrach wody i zdezynfekuj. TOALETAwrzuć jedną tabletkę na dno toalety lub bezpośrednio do rezerwuaru.
SZAMBA- maksymalnie 2 tabletki na tydzień. POWIERZCHNIE- rozpuść tabletkę we wiadrze z 8 litrami wody, umyj powierzchnię. TKANINY- w pralce
(od 4 do 5kg ładunku) umieść tabletkę w szufladce (nie bezpośrednio na
praniu). PRANIE RĘCZNE- rozpuść od 1 do 2 tabletek w 10 litrach wody.
Namocz pranie roztworem, trzykrotnie wypłucz w czystej wodzie. W przypadku tkanin kolorowych użyj jednej tabletki. opak. 48 tabletek.

1

CLEAN PILL

NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

PRCLEA3PPOL

CLEAN PILL

Uniwersalny środek do czyszczenie, prania, mycia. (w tabletkach 48szt)
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16,95

20,84

CENA
NETTO
PLN

CENA
BRUTTO
PLN

Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Środki Myjące i Zadaniowe
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25kg

TRANSNET S+ Superaktywny szampon nowej generacji stworzony do
mycia samochodów osobowych. Perfekcyjny dla aluminum, chromu,
tworzyw sztucznych i gumy. Dzięki współdziałającym ze sobą związków:
słabo zasadowego PH, specjalnej mieszaniny związków powierzchniowo
czynnych. Jest szamponem bezpiecznym dla czyszczonych powierzchni.
STĘŻENIA: oprysk 1%- 5%, pianowanie od 5%
CHARAKTERYSTYKA: lekko zapachowy, idealny do myjni.

TRANSNET S+

22kg

1

TRANSNET SHINE DIAMANT bardzo silnie skoncentrowany wosk samochodowy o właściwościach wodoszczelnych i ochronnych. Preparat o
bardzo wysokiej skuteczności i wydajności. Pozwala uzyskać idealną powierzchnię karoserii samochodów osobowych. Nabłyszcza i zabezpiecza
lakier, świetny gorący jak i zimny a także środek wspomagający suszenie.
Efektem końcowym jest doskonałe perlenie wody na powierzchni lakieru
samochodowego.
STĘŻENIA: oprysk od 1%, nakładanie na gorąco w zależności
od urządzenia od 1%
CHARAKTERYSTYKA: do użycia na gorąco i zimno.

TRANSNET SHINE DIAMANT

2

SATINNET VIT NET NANO detergent odtłuszczający do szyb. Przeznaczony do mycia zarówno szyb jak i powierzchni polerowanych, nie pozostawia smug i nie jest korozyjny. Kapitalne nabłyszczenie mytej powierzchni.

5kg

STĘŻENIA: oprysk, atomizer, urządzenia myjące od 5%
CHARAKTERYSTYKA: nie pozostawia smug na szybach.

SATINNET VIT NET NANO

3

NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

OTN0506W0447

TRANSNET S+
25kg

Szampon do mycia samochodów.
Koncentrat

468,93

576,78

2

OTN053E00447

TRANSNET SHINE DIAMANT
22kg

Bardzo silnie skoncentrowany wosk samochodowy.
Koncentrat

640,09

787,31

3

SN2129

SATINNET VIT
NET NANO 5kg

Detergent odtłuszczający do szyb.
Koncentrat

94,43

116,14
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Środki Myjące i Zadaniowe
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25kg

TRANSNET TRUCK R alkaliczny uniwersalny płyn odtłuszczająco- myjący.
Jego receptura pozwala na mycie samochodów w najtrudniejszych warunkach. Przeznaczony do mycia samochodów w okresie zimowym,
usuwa smary, świetnie sprawdza sie jako odtłuszczacz do mycia komory
silnikowej, plandek, kontenerów, maszyn rolniczych, posadzek warsztatowych, PVC, podłóg kamiennych itp.
STĘŻENIA: oprysk 1%- 5%
CHARAKTERYSTYKA: świetny odtłuszczacz

1

TRANSNET TRUCK R

24kg

TRANSNET OXYD jest mieszaniną kwasów mineralnych i organicznych
posiadających właściwości myjące, odrdzewiające i odkamieniające. Do
zastosowania na wszystkich powierzchniach metalicznych i lakierowanych. Przeznaczony do usuwania kamienia wodnego.
Dzięki niskiemu pH bardzo skutecznie doczyszcza zakamienione ścienne i
podłogowe płytki ceramiczne.
STĘŻENIA: oprysk 5%- 15%; pianowanie od 5%

2

TRANSNET OXYD

TRANSNET VINYL Q9 gotowy do użycia preparat do nabłyszczania i
konserwacji opon, elementów z tworzyw sztucznych samochodu. Nadaje połysk, ożywia i pogłębia kolor czyszczonych elementów. Preparat
tworzy delikatną powłokę ochronną, zabezpieczając powierzchnię przed
działaniem wody i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5L

SPOSÓB UŻYCIA:
Preparat stosować bez rozcieńczenia. Nanosić na suchą powierzchnię
za pomocą gąbki, miękkiej szmatki, a następnie rozprowadzić równomiernie po powierzchni.

3

TRANSNET VINYL Q9
NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

PL022F449

TRANSNET
TRUCK R 25kg

Alkaiczny uniwersalny płyn odtłuszczająco- myjący. Bardzo
dobry w warunkach zimowych. Koncentrat.

309,07

380,15

2

OTN050900446

TRANSNET
OXYD 24kg

Preparat do czyszczenia powierzchni metalowych i lakierowanych. Przeznaczony do usuwania kamienia wodnego.
Koncentrat.

549,93

676,41

3

OTNVINYLQ9

TRANSNET
VINYL Q9 5L

Gotowy do użycia preparat do nabłyszczania i konserwacji
opon, elementów z tworzyw sztucznych samochodu.
Koncentrat.

152,94

188,11
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Cennik SAMiNWEST Chemia ważny od 20.03.2017 [1] do ukazania się nowej wersji .

Środki Myjące i Zadaniowe
5kg

11

TRANSNET TS3274 jest mieszaniną naturalnych czynników podlegających
biodegradacji i emulgatorów lekko zasadowych. Zapachowy detergent
przeznaczony do mycia i „stripowania” powierzchni wodoodpornych.
Skutecznie usuwa ślady po gumie z kół wózków widłowych i samochodów. Do stosowania na powierzchniach PVC, płytkach gresowych, lastryko,
powierzchnie betonowe itp. Posiada w swoim składzie inhibitory korozji.
Zastosowanie: mycie podłóg, posadzek, płytek, powierzchni betonowych,
odtłuszczanie powierzchni ścian itp.
STĘŻENIA: oprysk 1%- 5%; urządzenia szorujące (w zależności od
urządzenia)
CHARAKTERYSTYKA: odświeżający, usuwa ślady po gumie

1

TRANSNET TS3274

TRANSNET B bardzo silne połączenie kwasów do usuwania pozostałości
po betonie, cemencie itp. Usuwa kamień i rdzę. Wchodzi w reakcję jedynie z pozostałościami takimi jak cement, beton itp.

25kg

STĘŻENIA: oprysk od 10%
CHARAKTERYSTYKA: reaguje agresywnie tylko na dedykowane zabrudzenia

2

TRANSNET B

25kg

TRANSNET SUPERCREAM nowa technologia w sektorze detergentów
dla myjni samoobsługowych. Produkt doskonale przylega do czyszczonej
powierzchni co pozwala na perfekcyjne rezultaty. Bardzo wydajny koncentrat płynu czyszczącego odtłuszczającego do mycia samochodów
osobowych. Pozostawia powierzchnię czystą z wyraźnym efektem nabłyszczenia. Do zastosowania ręcznego lub mechanicznego.
STĘŻENIA: pianowanie od 3%
CHARAKTERYSTYKA: wyjątkowy efekt piany

3

TRANSNET SUPERCREAM
NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

OTN055100441

TRANSNET
TS3274 5kg

Zapachowy detergent przeznaczony do mycia i „stripowania”
powierzchni wodoodpornych. Koncentrat.

103,38

127,15

2

OTN051100447

TRANSNET B
25kg

Bardzo silne połączenie kwasów do usuwania pozostałości po
betonie, cemencie itp. Koncentrat.

452,94

557,11

3

OTN050G00447

TRANSNET SUPERCREAM 25kg

Bardzo wydajny koncentrat płynu czyszczącego odtłuszczającego do mycia samochodów osobowych. Koncentrat.

482,25

593,16
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Środki Myjące i Zadaniowe
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TRANSNET TEXTIL NET CLEANER to bardzo mocno
skoncentrowany preparat o przyjemnym i trwałym zapachu;
może być stosowany we wszystkich typach urządzeń piorących
i czyszczących, w tym myjni parowych. Doskonale nadaje się do
czyszczenia ręcznego i odplamiania. Skutecznie usuwa wszystkie
typy zabrudzeń, nadając czyszczonym powierzchniom naturalny
kolor.

5kg

1

TRANSNET TEXTIL NET CLEANER

NR

KOD

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

TRANSNETFORMOL

TRANSNET TEXTIL
NET CLEANER 5kg

Preparat do usuwania wszelkich rodzajów zabrudzeń.
Niskopieniący. Koncentrat.
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144,85
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Preparaty Techniczne
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SMAR HYDROFOBOWY
30-783 syntetyczny smar hydrofobowy o silnych właściwościach adhezyjnych. Idealnie nadaje się do metalowych przewodów i łańcuchów narażonych na działanie ciepłej i zimnej wody oraz pary wodnej
(pralnia, łańcuchy motocyklowe itp.)

1

SMAR HYDROFOBOWY

OLEJ PENETRUJĄCY- ODRDZEWIACZ
10-01 to idealnie penetrujący olej. Działa bardzo szybko pozwalając na
łatwe rozmontowanie zardzewiałych części metalowych. Bardzo dobre
własności penetrujące. Nie zawiera silikonu oraz kwasów.
aerozol 300ml

2

ODRDZEWIACZ

CZYSZCZENIE NA SUCHO/ ZMYWACZ
10-93 suchy, szybki środek odtłuszczająco- czyszczący nie pozostawiający osadu. Przewidziany do hamulców mechanicznych i elektrycznych
części samochodów oraz ciężarówek w sektorze przemysłowym. Czyści
szybko i całkowicie odparowuje. Hamulce odzyskują swoje parametry bez
konieczności ich demontażu.
aerozol 400ml

3

ZMYWACZ
NR

KOD

ZASTOSOWANIE

1

30- 783

Syntetyczny smar hydrofobowy o silnych właściwościach adhezyjnych.

23,92

29,42

2

10- 01

DEGRYP-OIL to idealnie penetrujący olej.

28,26

34,75

3

10- 93

Przewidziany do hamulców mechanicznych i elektrycznych części samochodów
oraz ciężarówek w sektorze przemysłowym.

CHWILOWO

NIEDOSTĘPNY
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Preparaty Techniczne
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SAMWAX ODRDZEWIACZ PENETRUJĄCY DO OPON OSOBOWYCH I
CIĘŻAROWYCH
Ułatwia montaż i demontaż sklejonych stopek opon, pierścieni, śrub
oraz innych zabezpieczeń stosowanych w kołach.
Po montażu opon następuje szybkie wyschnięcie płynu,
nie zawiera benzyny i olejów mineralnych.
Zastosowanie: Motocykle, osobowe, ciężarowe, traktory, maszyny do
robót ziemnych. poj. 5L
SPOSÓB UŻYCIA:
Celem ułatwienia montażu/ demontażu opony oraz nadania właściwego poślizgu należy nanieść płyn na narzędzie, powierzchnię stopki
opony, a w kołach ciężarowych także na powierzchnię felgi.

1

SAMWAX ODRDZEWIACZ PENETRUJĄCY

SAMWAX PASTA MONTAŻOWA DO OPON OSOBOWYCH
Wszystkie rodzaje opon w tym opony Run Flat ułatwia montaż i demontaż oraz zabezpiecza przed przywieraniem, zmniejsza naprężenia
montażowe przez wysoką jakość poślizgu, chroni i uszczelnia oponę,
duża wydajność, optymalny czas schnięcia, antyalergiczna i bezpieczna
dla środowiska, do stosowania w niskich temperaturach do -10°C.
Po montażu opon następuje szybkie wyschnięcie pasty i uszczelnienie
stopki opony i felgi. opak. 5kg. biała lub czarna.
SPOSÓB UŻYCIA:
Celem ułatwienia montażu/ demontażu opony oraz nadania właściwego poślizgu należy nanieść pastę na narzędzie, powierzchnię
stopki opony, a w kołach ciężarowych także na powierzchnię felgi.

2i3

SAMWAX PASTA MONTAŻOWA DO OPON

NR

KOD

ZASTOSOWANIE

1

SAM09005

SAMWAX ODRDZEWIACZ PENETRUJĄCY- demontaż sklejonych stopek opon,
pierścieni, śrub.
poj. 5L.

2
3

SAMWAX PASTA MONTAŻOWA DO OPON OSOBOWYCH- ułatwia montaż/ demontaż opon, zapewnie dobry poślizg, dostępna w dwóch kolorach ( biała i
SAM09002 (czarna)
czarna ). opak. 5kg.
SAM09001 (biała)
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73,09

89,90

37,00

45,51

45,51

55,97
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SAMWAX PŁYN MONTAŻOWY DO OPON
Wszystkie rodzaje opon w tym opony run flat motocykle, osobowe,
ciężarowe, dostawcze, traktory
Ułatwia montaż i demontaż oraz zabezpiecza przed przywieraniem
Zmniejsza naprężenia montażowe przez wysoką jakość poślizgu
Chroni i uszczelnia oponę. Duża wydajność. Optymalny czas schnięcia.
Antyalergiczny i bezpieczny dla środowiska. poj. 5L.
SPOSÓB UŻYCIA:
Celem ułatwienia montażu/ demontażu opony oraz nadania właściwego poślizgu należy nanieść płyn na narzędzie, powierzchnię
stopki opony, a w kołach ciężarowych także na powierzchnię felgi.
Po montażu opon następuje szybkie wyschnięcie płynu i uszczelnienie stopki opony i felgi.

1

SAMWAX PŁYN MONTAŻOWY DO OPON

SAMWAX KREM MONTAŻOWY DO OPON CIĘŻAROWYCH
ciężarowe, dostawcze, traktory, maszyny do robót ziemnych
Wszystkie rodzaje opon w tym opony run flat
Ułatwia montaż i demontaż oraz zabezpiecza przed przywieraniem
Zmniejsza naprężenia montażowe przez wysoką jakość poślizgu
Chroni i uszczelnia oponę. Duża wydajność. Optymalny czas schnięcia.
Antyalergiczny i bezpieczny dla środowiska. opak 5kg.
SPOSÓB UŻYCIA:
Celem ułatwienia montażu/ demontażu opony oraz nadania właściwego poślizgu należy nanieść krem na narzędzie, powierzchnię
stopki opony, a w kołach ciężarowych także na powierzchnię felgi.
Po montażu opon następuje szybkie wyschnięcie kremu i uszczelnienie stopki opony i felgi.

2

SAMWAX KREM MONTAŻOWY DO OPON
NR

KOD

ZASTOSOWANIE

1

SAM09004

SAMWAX PŁYN MONTAŻOWY DO OPON- ułatwia montaż/ demontaż opon, i zapewnie dobry poślizg. poj. 5L.

69,49

85,47

2

SAM09003

SAMWAX KREM MONTAŻOWY DO OPON- ułatwia montaż/ demontaż opon, i zapewnia dobry poślizg, zmniejsza naprężenia podczas w/w operacji. do stosowania w samochodach ciężarowych, traktorach, maszynach do robót ziemnych opak. 5kg.

39,70

48,83
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System Pelikan
16

PELIKAN- profesjonalny ekologiczny system usuwania zabrudzeń

W skład systemu wchodzi ekologiczny absorbent Fibercan® oraz dedykowany pojemnik do jego
przechowywania umożliwiający odzysk niezużytego absorbentu. Fibercan® jest wykonany na bazie włókien bawełnianych i pochłania 8 razy więcej płynów niż konwencjonalne absorbenty. Charakteryzuje się natychmiastowym działaniem, po zetknięciu się z płynem formuje łatwe do usunięcia grudki. Usuwa i wysusza wszelkie plamy oleju, pochłania węglowodory uniemożliwiając im
przenikanie do gleby. Dostępne są dwie wersje pojemników na absorbent.

ROLLING PACK®

Pojemnik umożliwiający szybkie odzyskanie niewykorzystanego absorbentu Fibercan®. Wersja mobilna z pełnym
oprzyrządowaniem znajdującym się w zasięgu ręki Użytkownika.

FIBERCAN®

Proszek o silnych własnościach absorbujących
wszystkie rodzaje cieczy
w tym weglowodory. Nie
zawiera środków ciernych oraz krzemionki. W
100% biodegradowalny,
wyprodukowany na bazie włókien bawełnianych. Wchłania 8 razy więcej płynów
niż konwencjonalne absorbenty.

Rozsyp, posprzątaj, odzyskaj

1

Oszczędność x8 !!!

ROLLING PACK

TAKE’N GO PACK®

Pojemnik umożliwiający szybkie odzyskanie niewykorzystanego absorbentu Fibercan®. Mocowany
do ściany celem maksymalnej oszczędności miejsca. Zastosowane pokrętło umożliwia łatwą regulację ilości podawanego absorbentu.

2

TAKE’N GO
NR

NAZWA

ZASTOSOWANIE

1

PFEQPEPROL100

ROLLING PACK

Wersja mobilna z pełnym oprzyrządowaniem znajdującym się w
zasięgu ręki użytkownika.

3799,40

4673,26

2

PFEQPEPTNG200

TAKE’N GO

Wersja podwieszana pojemnika z absorbentem Fibrecan®

3037,39

3735,98

3

PFCOPEAFIB001

FIBRECAN 25L

447,62

550,57
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Absorbent w 100% biodegradowalny, wyprodukowany na bazie
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w naszej ofercie znandziesz produkty
takich firm jak:

CORGHI

producent sprzętu warsztatowego m.in.
wyważarek, montażownic, podnośników,
urządzeń diagnostycznych i pomiarowych

SATA
najwyższej jakości narzędzia ręczne

REMEZA

szeroka gama kompresorów tłokowych,
śrubowych, osuszaczy powietrza

SIRIO
podnośniki warsztatowe

TESEO

rurociągi aluminiowe, system dystrybucji mediów energetycznych

SAMiNWEST
ul. Rybnicka 77A
44-285 Rzuchów
tel./fax 32 430 10 62
e-mail: saminwest@saminwest.com
www.saminwest.com

