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 Metal Care 

01001000 
Αλοιφι για Μζταλλα 75ml 
Αφαιρεί με αςφάλεια και ευκολία τθν οξείδωςθ, τθ διάβρωςθ, τουσ λεκζδεσ 

και τθ ςκουριά. Παράγει μια ζντονθ γυαλάδα και αφινει μια αόρατθ 

προςτατευτικι επίςτρωςθ για να εξαςφαλίςει μια μακροχρόνια λάμψθ. 

 

Dispenser Box 24 Σεμαχίων 
Διατίκεται και ςε ςυςκευαςία μορφισ dispenser 24 τεμαχίων. 

 

 
01001734 
Αλοιφι για Ιnox 75ml 
Ειδικά διαμορφωμζνθ και ςχεδιαςμζνθ για τον κακαριςμό και ο γυάλιςμα του 

ανοξείδωτου χάλυβα. Αφινει μια απαράμιλλθ γυαλάδα, χωρίσ γρατηουνιζσ ι 

καμπάδεσ ςτθν επιφάνεια. 

 
 
 

01001824 
Αλοιφι για Αλουμίνιο 75m 
Ειδικι αλοιφι γυαλίςματοσ για αλουμίνιο. Κακαρίηει & επαναφζρει  τθ 

γυαλάδα και προςτατεφει όλεσ τισ επιφάνειεσ αλουμινίου χωρίσ να αφινει 

μικρό-γρατηουνιζσ και καμπάδεσ. Δεν περιζχει αμμωνία. 

 

 
01001920 
Αλοιφι για Ανοδιϊμενο Αλουμίνιο 75ml 
Ζνα ειδικά διαμορφωμζνο προϊόν που περιζχει τισ καλφτερεσ ςτιλβωτικζσ 

ουςίεσ για τθν επίτευξθ βζλτιςτων αποτελεςμάτων κακαριςμοφ. Κατάλλθλο 

για όλουσ τουσ τφπουσ ανοδιωμζνου αλουμινίου χωρίσ να βλάπτει τθν 

επιφάνεια. 
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01001050 
Αλοιφι για Χρυςό & Αςιμι 75ml 
Ειδικι αλοιφι για το γυάλιςμα, τθν επαναφορά τθσ φυςικισ λάμψθσ και τθν 

προςταςία των αντικειμζνων από χρυςό, αςιμι και άλλων πολφτιμων 

μετάλλων. 

 

 
 

11E34250   
Κακαριςτικό κουριάσ 250ml 
Απομακρφνει τθ ςκουριά και τουσ λεκζδεσ από μζταλλο, αποκακιςτά τθ 

γυαλάδα και παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ τθσ μεταλλικισ επιφάνειασ. Μόλισ 

αφαιρεκοφν θ ςκουριά και οι λεκζδεσ, θ μεταλλικι επιφάνεια επανζρχεται 

ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ. 

 
 
 

11001281 
Κακαριςτικό, Γυαλιςτικό & υντθρθτικό για Inox 
250ml 
Κακαρίηει, γυαλίηει και προςτατεφει. Ζνασ γριγοροσ και εφκολοσ τρόποσ 

κακαριςμοφ τθσ βρωμιάσ από ςκλθρζσ επιφάνειεσ. Δεν απαιτείται πλφςιμο. Ο 

κακαριςτικόσ παράγοντασ κακαρίηει αποτελεςματικά τθ βρωμιά, τθ ςκόνθ και 

τα λάδια του δρόμου, κακϊσ και τισ δαχτυλιζσ. 
 

Plastic Care 
 

01001910 
Αλοιφι για Επιχρωμιωμζνα Πλαςτικά 75ml 
Ειδικι αλοιφι γυαλίςματοσ για γυαλιςτερά και ματ επιχρωμιωμζνα πλαςτικά. 

Η αλοιφι περιζχει ειδικό λειαντικό από οξείδιο του αλουμινίου που 

εξαςφαλίηει  μζγιςτο αποτζλεςμα με τθ μικρότερθ δυνατι τριβι με τθν 

επιφάνεια. Γυαλίηει και προςτατεφει τθν επιφάνεια επιχρωμιωμζνου 

πλαςτικοφ ςτθν εςωτερικι διακόςμθςθ του αυτοκινιτου, ςτα αξεςουάρ των 

μοτοςικλετϊν και των ςκοφτερ, αλλά και ςε πλθκϊρα άλλων επιφανειϊν. 
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01001020 
Κακαριςτικό για Πλαςτικά 75ml 
Ειδικό ςυμπυκνωμζνο κακαριςτικό πλαςτικϊν. Επαναφζρει τισ παλιζσ 

πλαςτικζσ επιφάνειεσ προςδίδοντασ φυςικι λάμψθ και προςτατεφοντασ 

ταυτόχρονα από κάμπωμα και ξεκϊριαςμα. Διακζτει μθ τοξικι ςφνκεςθ χωρίσ 

ςιλικόνθ και αφινει ζνα ματ φινίριςμα με ευχάριςτο άρωμα πορτοκαλιοφ. 

 
 
01001260 
Αλοιφι για Ακρυλικζσ Επιφάνειεσ 75ml 
Ζνα εξειδικευμζνο προϊόν που αφαιρεί τισ γρατηουνιζσ από ακρυλικζσ 

επιφάνειεσ, διάφανα πλαςτικά και plexiglass. 

 
 

 

Motorbike Care 
 

11E01290 
Αλοιφι Κακαριςμοφ ωλινων Εξατμίςεων 150ml 
Εξειδικευμζνο κακαριςτικό που ςυνδυάηει τισ χθμικζσ ουςίεσ και τα  λειαντικά 

ςτοιχεία για να αφαιρεί αποτελεςματικά τα μπλε και τα καφζ ίχνθ από τουσ 

ανοξείδωτουσ λαιμοφσ εξατμίςεων των μοτοςικλετϊν που προκαλοφνται από 

τθν υπερκζρμανςθ. Με μία μικρι ποςότθτα αλοιφισ μόνο,  θ επιφάνεια 

αποκτάει  ξανά τθν αρχικι του λάμψθ. Χάρθ ςτα αντιδιαβρωτικά πρόςκετα ςτθ 

ςφςταςθ τθσ, ςυμβάλλει και ςτθν προςταςία από τθ ςκουριά. 

 
 

01001080 
Γυαλιςτικό Κερί Μοτοςυκλζτασ 50gr 
Ειδικό γαλάκτωμα για γυάλιςμα και προςταςία των παλαιϊν και καμπϊν 

επιφανειϊν μιασ μοτοςικλζτασ. Μετά τθν εφαρμογι, αφινει λεπτό φιλμ που  

αποτελείται από  πολυμερι και ςιλικόνθ που προςτατεφουν τθν επιφάνεια 

από τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και τισ  βρωμιζσ. Αφινει ζνα ζνα ευχάριςτο 

άρωμα πορτοκαλιοφ. 

 
 
 



Autosol Greece - Alexport Company 

 
 

5 
 

11000610 
Κακαριςτικό Μοτοςυκλζτασ 500ml 
Ειδικό νεροδιάλυτο κακαριςτικό υγρό, χωρίσ διαλφτεσ που αφαιρεί εφκολα και 

γριγορα βρωμιζσ, ζντομα, ςκόνθ φρζνων, λάδια και λάςπεσ από τθ 

μοτοςικλζτα και το ποδιλατο. Απομακρφνει τισ βρωμιζσ από δφςκολα 

προςβάςιμα ςθμεία. 

 
 

11000600 
Αλοιφι Προςταςίασ & Περιποίθςθσ Μοτοςυκλζτασ 
250ml 
Ειδικά ςχεδιαςμζνο για τον κακαριςμό και τθν προςταςία όλων των 

επιφανειϊν μοτοςικλζτασ, όπωσ το ξεκωριαςμζνο χρϊμα, τα πλαςτικά, τα 

κράματα και τα γυαλιςτερά μζταλλα. Εξαςφαλίηει προςταςία και γυαλάδα 

ςτθν επιφάνεια για μεγάλθ διάρκεια. 

 
 

                11E00660 
Δροςιςτικό πρζι Κράνουσ 50ml 
Απολυμαίνει, δροςίηει, καταπραΰνει και διατθρεί το δζρμα ενυδατωμζνο. 

Περιζχει εκχυλίςματα ευκαλφπτου και λεβάντασ για αίςκθςθ δροςιάσ και 

κακαρότθτασ. 

 

Car Care 

 

11012595 
Ενιςχυμζνο Κακαριςτικό Σροχϊν 500ml  
Αφαιρεί γριγορα και αποτελεςματικά τθν επίμονθ οξείδωςθ, τθ ςκόνθ από 

τακάκια φρζνων και τθν βρωμιά του δρόμου από ηάντεσ αυτοκινιτων και 

μθχανϊν από μζταλλο, αλουμίνιο, χρϊμιο και άλλα κράματα μετάλλων.  

 
 
 
 



Autosol Greece - Alexport Company 

 
 

6 
 

11001640 
Γυαλιςτικό πρζι Ελαςτικϊν 250ml 
Προςτατεφει και φροντίηει όλουσ τουσ τφπουσ ελαςτικϊν. Δίνει λάμψθ μακράσ 

διάρκειασ και τα ελαςτικά βρίςκουν ξανά τθν εμφάνιςθ που είχαν ωσ 

καινοφργια. 

 
 
 

               11007000 
Ειδικό Κακαριςτικό Εςωτερικοφ Αυτοκινιτου 500ml 
Κακαρίηει ςυνολικά όλεσ τισ εςωτερικζσ επιφάνειεσ αυτοκινιτου, όπωσ 

πλαςτικά, βαμμζνεσ επιφάνειεσ, οκόνεσ, ακόμα και υφάςματα. Αφινει ζνα 

προςτατευτικό ςτρϊμα μετά τθ χριςθ και ζχει ευχάριςτθ μυρωδιά. 

 
 

11005090 

Αλοιφι Γυαλίςματοσ για Σηάμια 500ml 
Ζνα προϊόν υψθλισ απόδοςθσ, ειδικά ςχεδιαςμζνο για τα τηάμια αυτοκινιτων 

για βελτίωςθ τθσ ορατότθτασ και τθσ αςφαλοφσ οδιγθςθσ. Ζνα ιδανικό προϊόν 

για βακφ κακαριςμό των παρμπρίη και των τηαμιϊν αυτοκινιτων και για τθν 

απομάκρυνςθ των επίμονων ρφπων, όπωσ λεκζδεσ νεροφ, υπολείμματα 

αλατιοφ, ςωματίδια ςκουριάσ και ςθμάδια υαλοκακαριςτιρα. Εφαρμόηεται 

ςτο χζρι και με αλοιφαδόρο. Δεν είναι κατάλλθλο για χριςθ ςε ακρυλικό τηάμι. 

(για ακρυλικά τηάμια και plexiglass προτείνουμε τθν αλοιφι για ακρυλικζσ 

επιφάνειεσ Autosol 01001260) 

 
01001300 

                Αλοιφι Αφαίρεςθσ Γρατηουνιϊν 75ml 
Αποτελεςματικι αλοιφι αφαίρεςθσ επιφανειακϊν γρατηουνιϊν από χρϊμα και 

βερνίκι. Αφινει γυαλιςτερι τθν επιφάνεια με ζνα προςτατευτικό φιλμ που 

προςτατεφει τθν επιφάνεια από τισ ακτίνεσ UV. Εφαρμόηεται με το χζρι.  
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                11005600 
                Κακαριςτικό Ταλοκακαριςτιρων 50ml 

Τψθλισ ποιότθτασ ςυμπυκνωμζνο υλικό  για τθ φροντίδα και τθν 

αποκατάςταςθ των υαλοκακαριςτιρων. Αποδεδειγμζνα παρατείνει τθ ηωι των 

υαλοκακαριςτιρων και ςταματάει το τρίξιμο αυτϊν. Εφαρμόςτε με απλό 

πανάκι ι ςφουγγαράκι. 

 
 
 

11005540 
υμπυκνωμζνο 1:100 Τγρό Ταλοκακαριςτιρων Άρωμα 
Ροδάκινο 250ml 
Τπερςυμπυκνωμζνο υγρό κακαριςμοφ παρμπρίη με ευχάριςτο άρωμα 

ροδάκινο. Σο μπουκαλάκι περιζχει ειδικό δοςομετρθτι. Αςφαλζσ ςτθ χριςθ ςε 

ςυςτιματα κακαριςμοφ φανϊν αυτοκινιτου. ε αντίκεςθ με τα ανταγωνιςτικά 

προϊόντα, περιζχει μόνο το κακαριςτικό, όχι το νερό.  

 
 

 
11005535 
υμπυκνωμζνο 1:100 Τγρό Ταλοκακαριςτιρων Άρωμα 
Ροδάκινο 32ml 
Τπερςυμπυκνωμζνο υγρό κακαριςμοφ παρμπρίη με ευχάριςτο άρωμα 

ροδάκινο. Σο μπουκαλάκι περιζχει ειδικό δοςομετρθτι. Αςφαλζσ ςτθ χριςθ ςε 

ςυςτιματα κακαριςμοφ φανϊν αυτοκινιτου. ε αντίκεςθ με τα ανταγωνιςτικά 

προϊόντα, περιζχει μόνο το κακαριςτικό, όχι το νερό.  

 
 
 

11000820 
Κερί για Ματ Βερνίκια 250ml 
Μια γριγορθ και εφκολθ λφςθ για τθν προςταςία των ματ βαμμζνων 

επιφανειϊν, διατθρϊντασ ταυτόχρονα τθ ματ εμφάνιςθ τθσ επιφάνειασ. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε υγρι ι ςτεγνι επιφάνεια με ζνα απλό ψζκαςμα 

και ςκοφπιςμα. 
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11000910 
Κακαριςτικό για Ματ & Γυαλιςτερζσ Μεμβράνεσ 
Αυτοκινιτου 250ml 
Ιςχυρό κακαριςτικό για τθν αποτελεςματικι αφαίρεςθ λεκζδων ςε ματ και 

γυαλιςτερζσ μεμβράνεσ αυτοκινιτου (car wrapping). Ο ςυνδυαςμόσ των 

πρωτοποριακϊν κακαριςτικϊν αφαιρεί εφκολα βρωμιά, λάςπθ, γράςο, λάδια, 

ςθμάδια εντόμων, περιττϊματα πουλιϊν και άλλα. 

 
 

11005190 
Ενιςχυμζνο Κακαριςτικό Εντόμων 500ml 
Αφαιρεί γριγορα και διεξοδικά υπολείμματα εντόμων και άλλουσ ανκεκτικοφσ 

ρφπουσ από παρμπρίη, προβολείσ και βαμμζνεσ επιφάνειεσ. Απομακρφνει 

επίςθσ λεκζδεσ λαδιοφ, ρθτίνθσ και άλλεσ βρωμιζσ.  

 

 

11011250 
Κακαριςτικό Ρετςινιοφ & Πίςςασ 500ml 
Ζνα εξειδικευμζνο προϊόν κακαριςμοφ που αφαιρεί τθ ρθτίνθ δζντρων, τθ 

γφρθ και τα περιττϊματα πουλιϊν ςε χρϊματα, βερνίκια, πλαςτικά, μζταλλα, 

γυάλινεσ επιφάνειεσ ςε αυτοκίνθτα και μοτοςικλζτεσ. 

 

 

11011300 
Κακαριςτικό Πίςςασ & Λεκζδων 300ml 
Ειδικό προϊόν για τθν αφαίρεςθ κθλίδων πίςςασ και αςφάλτου, λαδιοφ, 

καυςίμου και γράςου από βαμμζνεσ και πλαςτικζσ επιφάνειεσ. 
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01000008 
ετ Επιςκευισ & Προςταςίασ Φαναριϊν 
Οι καμποί προβολείσ γίνονται τελείωσ κακαροί με αυτό το εξειδικευμζνο ςετ. 

το πρϊτο βιμα γίνεται ο κακαριςμόσ τθσ επιφάνειασ του φαναριοφ από τθ 

καμπάδα και τισ ελαφριζσ γρατηουνιζσ με το Autosol Headlight Polish. το 

δεφτερο βιμα γίνεται εφαρμογι του ειδικοφ ςπρζι προςταςίασ φανϊν που 

εμποδίηει τθ ςκόνθ και τθ βρωμιά να προςκολλιςει. Σο ςετ περιλαμβάνει 

πανάκι μικροϊνϊν. 

 

Caravan 

11000400 
Caravan Κακαριςτικό & Απωκθτικό Τπολειμμάτων 
Βροχισ 500ml 
Κατάλλθλο για τον βακφ  κακαριςμό των βρόχινων κθλίδων. Ιδανικό επίςθσ για 

τθν απομάκρυνςθ κθλίδων λαδιοφ, γράςου, και πολλϊν άλλων ρφπων από 

όλεσ τισ επιφάνειεσ ςε αυτοκινοφμενα, τροχόςπιτα, ςκάφθ κλπ. 

 
 

11000410 
Caravan Ενιςχυμζνο Κακαριςτικό Σηαμιϊν 500ml 
Σο ενιςχυμζνο κακαριςτικό τηαμιϊν εξαςφαλίηει κακαριςμοφ χωρίσ 

υπολείμματα δαχτυλιϊν. Προςδίδει μια λάμψθ ςε όλεσ τισ επιφάνειεσ γυαλιοφ 

και κακρεφτϊν ςε τροχόςπιτα και όχι μόνο. Οι επίμονοι ρφποι, όπωσ τα ίχνθ 

νικοτίνθσ, γράςου και λαδιοφ,  εξαλείφονται γριγορα και αποτελεςματικά. 

 

11000420 
Caravan Ενιςχυμζνο Κακαριςτικό Εντόμων 500ml 
Η ειδικι ςφςταςι του αφαιρεί γριγορα και επιμελϊσ τα επίμονα υπολείμματα 

εντόμων και τθν βρωμιά από παρμπρίη, προβολείσ και βαμμζνεσ επιφάνειεσ. 

Σο Autosol Caravan Remover εντόμων αφαιρεί επίςθσ βαριζσ κθλίδεσ 

πετρελαίου, ρθτίνθσ και άλλων επιχρίςεων ςε γυαλί, χρϊμα και χρϊμιο. Λόγω 

τθσ υφισ του, προςκολλάται ςτθν επιφάνεια που χρειάηεται για να προςφζρει 

ιδανικά αποτελζςματα κακαριςμοφ.  
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11000430 
CARAVAN Κακαριςτικό Ρετςινιοφ 500ml 
Αποτελεςματικό για τθν  απομάκρυνςθ του ρετςινιοφ δζντρων από το 

τροχόςπιτο, τισ πλαςτικζσ και τισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ. Επίςθσ, είναι 

κατάλλθλο για τον κακαριςμό τθσ πίςςασ και των κουτςουλιϊν πουλιϊν. 

 
11000440 
Caravan Κακαριςτικό Χωρίσ Ξζβγαλμα 500ml 
Ζνασ γριγοροσ και εφκολοσ τρόποσ για να κακαρίςετε τθ βρωμιά από τισ 

βαμμζνεσ επιφάνειεσ ςε τροχόςπιτα. Κακαρίηει τισ επιφάνειεσ, χωρίσ να 

απαιτείται προ-πλφςιμο. Ζνασ τεχνικόσ ςυνδυαςμόσ κεριϊν και ςυςτατικϊν 

φροντίδασ που προςτατεφει τθν επιφάνεια από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

 
 

11000450 
Caravan Ενιςχυμζνο Κακαριςτικό Σροχϊν 500ml 
Ζνα εξαιρετικά αποτελεςματικό κακαριςτικό με βάςθ τα οξζα. Αυτό το 

κακαριςτικό επαγγελματικισ ποιότθτασ, αφαιρεί γριγορα και αξιόπιςτα τθν 

πιο επίμονθ οξείδωςθ, τθ ςκόνθ των φρζνων και τισ βρωμιζσ του δρόμου  από 

όλουσ τουσ τφπουσ τροχϊν, όπωσ επιχρωμιωμζνοσ, λακαριςμζνο κράμα, 

αλουμίνιο ι βαμμζνο ατςάλι. 

 

11000460 
Caravan Κακαριςτικό & Αποςμθτικό Εςωτερικϊν 
Χϊρων 500ml 
Κακαριςτικό και αποςμθτικό εςωτερικϊν χϊρων ειδικά ςχεδιαςμζνο για τουσ 

κλειςτοφσ χϊρουσ ςε τροχόςπιτα. Αυτό το κακαριςτικό γενικισ χριςθσ 

κακαρίηει τα πλαςτικά, τισ βαμμζνεσ επιφάνειεσ, τθν ταπετςαρία, τθν 

επζνδυςθ οροφισ, ακόμθ και το δζρμα. Αφαιρεί αποτελεςματικά και απαλά τθ 

βρωμιά, τθ νικοτίνθ, τα δακτυλικά αποτυπϊματα και τισ πατθμαςιζσ. 

Σαυτόχρονα, κάνει απόςμθξθ και διαχζει μία ευχάριςτθ μυρωδιά. Πολφ 

αποτελεςματικό ςε περιπτϊςεισ που το τροχόςπιτο είναι κλειςτό για πολφ 

καιρό. 
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11000470 
Caravan Κακαριςτικό Πλαςτικϊν 500ml 
Τγρό κακαριςτικό για όλα τα πλαςτικά μζρθ ςε τροχόςπιτα. Κακαρίηει 

ςχολαςτικά τα κουφϊματα, τα εξαρτιματα μοτοςικλετϊν, τα ζπιπλα κιπου, τα 

τροχόςπιτα κλπ., δθμιουργϊντασ μια φρζςκια λάμψθ. 

 
 

Marine 

 

11015810 
Κακαριςτικό Φουςκωτϊν καφϊν & Μπαλονιϊν 
500ml 
Κακαρίηει και προςτατεφει τα φουςκωτά μζρθ των ςκαφϊν και των 

ταχφπλοων. Απομακρφνει λάδια και δφςκολεσ βρωμιζσ, όπωσ γράςο και αλάτι, 

από τισ λαςτιχζνιεσ επιφάνειεσ, Hypalon, PVC, βινφλιο και άλλα. Σαυτόχρονα 

ςφραγίηει τθν επιφάνεια με ςυνκετικά κεριά για προςταςία από τισ ακτίνεσ του 

θλίου, το καλαςςινό νερό και το ξεκϊριαςμα. 

 
 
 

01001190  & 01001191  

Αλοιφι Γυαλίςματοσ Marine 75ml & 750ml  
Πολφ κοπτικι γυαλιςτικι αλοιφι για επαναφορά ταλαιπωρθμζνων επιφανειϊν 

ςτα ςκάφθ αναψυχισ. Κακαρίηει και απομακρφνει τθ ςκουριά από όλεσ τισ 

μεταλλικζσ επιφάνειεσ ςτο ςκάφοσ, κακϊσ και από gel coat, GRP και χρϊμα. 

Αποτρζπει το ξεκϊριαςμα και τθ διάβρωςθ του ςκάφουσ, του τροχόςπιτου και 

των άλλων RV. Ιδανικό για γυάλιςμα και προςταςία των κουπαςτϊν. 

 
  
 

11051700  

Ιςχυρό Κακαριςτικό Inox & Μετάλλων 500ml  
Σο κακαριςτικό inox & μετάλλων είναι ζνα γριγορο και αποτελεςματικό 

κακαριςτικό για Inox, αναδυομζνεσ και βαμμζνεσ μεταλλικζσ επιφάνειεσ, 

χρϊμιο, ορείχαλκο, μπροφντηο και άλλα. Αφαιρεί αποτελεςματικά 

περιττϊματα, ακακαρςίεσ και λιπαρά υπολείμματα. Εξαιρετικι λφςθ για 

γριγορο κακαριςμό των κουπαςτϊν ςτο ςκάφοσ. Αφαιρεί βρωμιά και λάδια. 

Μθν το χρθςιμοποιείτε ςε άμεςο θλιακό φωσ ι ςε κερμζσ επιφάνειεσ.  
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Leather Care 

 
01001040 
Κακαριςτικό για Δζρμα 75ml 
Ειδικό ςυμπυκνωμζνο κακαριςτικό δζρματοσ. Φρεςκάρει το φυςικό χρϊμα του 

δζρματοσ, αφαιρϊντασ λεκζδεσ και βρωμιζσ. Κατάλλθλο και για τεχνθτά 

δζρματα και βινφλιο. 

 

 

Accessories 

 

30000102 
Ειδικό φουγγάρι Κακαριςμοφ Εντόμων 
Εφκολο ςτθν χριςθ  ςφουγγάρι για τθν αφαίρεςθ των εντόμων. υνδυάηεται 

αποτελεςματικά με τα κακαριςτικά εντόμων τθσ Autosol. 

 
 
 

30000104 
Πανί Γυαλίςματοσ με Μικροΐνεσ 
Μαλακό πανί με μικροΐνεσ για χριςθ ςε όλεσ τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ 

επιφάνειεσ. Πλζνεται ςτουσ 90º C και επαναχρθςιμοποιείται πολλζσ φορζσ. 

 

 

 

30V00099 
Βοφρτςα Κακαριςμοφ Σροχϊν 
Βοφρτςα τροχϊν κατάλλθλθ για τον κακαριςμό τροχϊν και γενικά όλων των 

δυςπρόςιτων χϊρων του οχιματοσ. 

 


