
Preparaty do myjni samochodowej



APP M MULTI Cleaner to preparat przeznaczony do czyszczenia pojazdów samochodowych. Efektywnie usuwa zabrudzenia drogowe z karoserii, plandek oraz 
zabudów samochodów dostawczych. Nie pozostawia białych plam na elementach gumowych i plastikowych. Skutecznie myje pokrywę silnika od wewnątrz. Czyści 
i odtłuszcza silnik oraz wszelkie części mechaniczne. Preparat jest silnie alkaliczny. Nie zawiera rozpuszczalników. Preparat przeznaczony dla profesjonalnego 
użytku.

Koncentrat:
- mycie komory silnika i plandek 1:4 - 1:20
- mycie karoserii 1:20 - 1:50
- usuwania insektów 1:5 - 1:10
- mycie felg 1:5 - 1:10
- mycie elementów z tworzyw sztucznych 1:10 - 1:20
- mycie powierzchni warsztatowych 1:4 - 1: 20

Oferta APP dla kosmetyki samochodowej dedykowana jest do czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji pojazdów 
samochodowych. Nowa linia preparatów skierowana jest dla wszystkich profesjonalnie zajmujących się 
estetyką oraz codzienną pielęgnacją samochodów. Produkty dostępne w naszej ofercie pozwalają na kom-
pleksowe czyszczenie i pielęgnację karoserii, szyb, opon lub nielakierowanych elementów z tworzyw sztucznych 
z zabrudzeń drogowych powstałych w czasie użytkowania pojazdów. 

APP M Active Foam to aktywna piana przeznaczona do bezdotykowego lub ręcznego mycia pojazdów mechanicznych takich jak motocykle, samochody osobowe, 
dostawcze, ciężarowe, autobusy. Dzięki mieszaninie środków powierzchniowo czynnych doskonale radzi sobie z typowymi zabrudzeniami komunikacyjnymi. 
Możliwość stosowania w różnych stężeniach pozwala na częste mycia karoserii. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Preparatu nie należy używać 
na nagrzane elementy, nie dopuścić do wyschnięcia.

Koncentrat:
- mycie komory silnika i plandek 1:4 - 1:20
- mycie karoserii 1:20 - 1:50
- mycie felg 1:5 - 1:10

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność

2200 12
2200 22

1 L
5 L

1 szt.
1 szt.

Butelka
Kanister 

2200 32 10 L 1 szt.Kanister 

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność

220011
220012

1 L
5 L

1 szt.
1 szt.

Butelka
Kanister 

220013 20 L 1 szt.Kanister 

Preparat wielozadaniowy do czyszczenia pojazdów APP M Multi Cleaner 
APP Nr 220011, 220012, 220013

Preparat do czyszczenia karoserii pojazdów mechanicznych APP M Active Foam 
APP Nr 220021, 220022, 220023



APP M UNI Cleaner jest to wysokowydajny preparat do mycia karoserii pojazdów mechanicznych. Skutecznie usuwa 
zanieczyszczenia z powłok lakierowych  pozostawiając błyszczącą powierzchnię. Rozpuszcza i usuwa zabrudzenia z 
elementów szklanych, tworzyw sztucznych oraz gumy. Środek przeznaczony do ręcznego mycia samochodów 
osobowych, terenowych, dostawczych itp.

Koncentrat:
- mycie karoserii 1:10 - 1:200  
- mycie tapicerki 1:20 - 1:50

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność

2200 13
2200 23

1 L
5 L

1 szt.
1 szt.

Butelka
Kanister 

2200 33 10 L 1 szt.Kanister 

Wysokopieniacy preparat do czyszczenia samochodów APP M UNI Cleaner 
APP Nr 220031, 220032, 220033

APP M TAR Remover to preparat przeznaczony do usuwania śladów  smoły i asfaltu a także żywicy z drzew, kleju oraz 
pozostałości po naklejkach z karoserii pojazdów. Preparat jest bezpieczny dla lakieru samochodowego. Usuwa także 
zatłuszczenia z zawiasów i zamków drzwi. Przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym miejscu. 
Preparat przeznaczony do profesjonalnego użytku. 

Koncentrat: 
preparat gotowy do użycia

Preparat do usuwania plam ze smoły i asfaltu APP M TAR Remover
APP Nr 220041, 220042

APP M GM Care przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji elementów gumowych oraz nielakierowanych elementów z 
tworzyw sztucznych. Dzięki swym wyjątkowym właściwością zdecydowanie poprawia ich estetykę . Preparat skutecznie 
zabezpiecza i chroni powierzchnię przed działaniem czynników atmosferycznych dając trwały oraz intensywny połysk. 

Koncentrat: 
preparat gotowy do użycia

Preparat silikonowy do pielęgnacji opon i zewnętrznych tworzyw sztucznych 
APP M GM Care
APP Nr 220051, 220052

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność
2200 14
2200 24

1 L
10 L

1 szt.
1 szt.

Butelka
Kanister 

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność
2200 15
2200 25

1 L
5 L

1 szt.
1 szt.

Butelka
Kanister 



APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność

220061
220062

5 L
10 L

1 szt.
1 szt.

Kanister
Kanister 

APP Nr Opakowanie zb.Opakowanie Pojemność

220071
220072

1 L
5 L

1 szt.
1 szt.

Butelka

Kanister 

APP M GLASS Cleaner jest bardzo wydajnym preparatem przeznaczony do szybkiego i efektywnego czyszczenie 
szyb samochodowych, luster oraz innych powierzchni szklanych. Usuwa osady nikotynowe i smołowe, pozostałości po 
owadach oraz po silikonach ze środków konserwujących. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia drogowe oraz tłuste 
plamy. Zdecydowanie poprawia widoczność podczas jazdy, nie wymaga dużych nakładów pracy, pozostawia lśniące 
pozbawione smug powierzchnie.

Koncentrat: 
preparat gotowy do użycia

Preparat do mycia szyb APP M GLASS Cleaner 
APP Nr 220061, 220062

APP M Nano Hydro Wax to wysoce skuteczny i wydajny preparat do osuszania i nabłyszczania karoserii pojazdów. 
Nowoczesna formuła oparta o polimerowe nanocząsteczki  powoduje szybsze wysychanie karoserii po umyciu, 
przywraca naturalny połysk oraz przy częstym stosowaniu chroni lakier przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych. Preparat może być stosowany na wszystkich rodzajach powierzchni lakierowanych. Nie pozostawia 
przebarwień na tworzywach sztucznych i elementach gumowych.  Można stosować na osuszony wcześniej lakier.

Preparat do osuszania i nabłyszczania karoserii pojazdów APP M Nano Hydro Wax 
APP Nr 220071, 220072

Produkty dodatkowe
Spryskiwacz ciśnieniowy 
z lancą AD 3000 3,00L
APP Nr 251109 

 APP Twister Gun - pneumatyczny 
pistolet czyszczący
APP Nr 231709                                           

           
APP Cleaning Gun - pneumatyczny 
pistolet czyszcząc
APP Nr 231710 

           
APP APP Foaming Gun 
pneumatyczna wytwornica piany
APP Nr 231708 

           
Gąbka do mycia karoserii 
samochodów APP G1
APP Nr 220205

Spryskiwacz z pompką 
do zmywaczy 1L
APP Nr 251100 

Spryskiwacz 
do detergentów i wody 1L
APP Nr 251106

Gąbka do aplikacji środków konserwujących 
mała (67x47mm) / duża (100x55mm)
APP Nr 220216/220217 

Ściereczka pyłochłonna 
z mikrofibry MF Cloth 
- zielona (3szt.)
APP Nr 080648

Jednorazowe rękawice nitrylowe
APP Nr 090638

APP Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, Biuro Obsługi Klienta: tel. 061/437 00 20, fax 061/437 00 21


