PM XERAMIC TOTAL BIKE CLEANER
Obsah
Obj.číslo

: 1000 ml
: 20422

Obsah
Obj.číslo

: 2,5 ltr
: 20500

Obsah
Obj.číslo

: 5 Ltr
: 20501

: 500 ml
: 20312

NOVÉ

Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC® ČISTIČ RUKOU – ŽLUTÝ
Obsah
Obj.číslo

: 600 ml
: 20423

PM XERAMIC® ČISTIČ RUKOU – ŽLUTÝ Je velmi
účinný prostředek na mytí rukou díky obsaženým
přírodním základním látkám. Nedráždí pokožku. Je
rozpustný ve vodě, takže neucpává odpadní potrubí.

OBDRŽÍTE U

PM XERAMIC® SPREJ NA KŮŽI
Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20406

PM XERAMIC® SPREJ NA KŮŽI chrání jakýkoliv typ kůže a zaručuje optimální péči rovněž pro starší typy
kůží. Kůže se poté stává silnější, lesklejší, je odolná vůči vodě a zabraňuje UV záření. Přípravek je bezbarvý
a tím pádem vhodný pro různé barvy kůží. Sprej je před použitím nutné protřepat a přípravek stříkáme na
suchou a čistou kůži. Měkkým hadrem rozetřeme a po zhruba 5 minutách utřeme.

: 150 ml
: 20430

PM XERAMIC® PŘÍSADA DO BENZÍNU je víceúčelovým účinným
čistícím prostředkem, který čistí a chrání celou palivovou soustavu.
Účinně odstraňuje nečistoty, gumu a zbytky laků. Váže a odstraňuje
zkondenzovanou vodu. Chrání celou palivovou soustavu před korozí.
Výsledkem pravidelného používání je optimální stav palivové soustavy
a následně vynikající jízdní výkony vozidla.
PM Xeramic® Petrol Additive používejte při každé údržbě a poruše.
Je vhodný pro benzinové motory s nebo bez vstřikovacího systému.
Obsah 150 ml vystačí maximálně pro 25 litrů paliva a je nezávadný
pro katalyzátory.

PM XERAMIC® ČISTIČ KONTAKTŮ je velmi účinná čistící kapalina pro čištění mechanických a elektrických
částí jako jsou ložiska, brzdy a zapalovací svíčky od oleje, mastnot a nejrůznějších usazenin. Velmi rychle
zasychá a zaručuje také čištění špatně přístupných míst.

PM XERAMIC® TOTAL BIKE CLEANER. Vysoce koncentrovaný a velmi účinný biologicky rozložitelný přípravek s jedinečným složením, který lehce odstraňuje nečistoty.
Zcela bezpečný pro syntetické materiály a pro hliníkové, chromové, plastové, gumové
i lakované části. Nastříkejte celý motocykl, vyčkejte několik minut a poté opláchněte
silným proudem vody. V případě vysokého znečištění vyčkejte až 30 minut a poté
motocykl pečlivě ostříkejte. Tento přípravek dodá Vašemu motocyklu vysoký lesk.
Chraňte před mrazem!

PM XERAMIC® VÝPLACH MOTORU
Obsah
Obj.číslo

: 150 ml
: 20431

PM XERAMIC® VÝPLACH MOTORU. Pro účinné čištění motoru od usazenin oleje, gumy, laku a rezu během
pouhých 10 minut. Tento výrobek neobsahující kyseliny má antikorozní a antioxidační přísady, které
během čištění chrání motor. Uvolňuje ventily a pístní kroužky a zvyšuje kompresi. Není agresivní vůči
kovovým částem a zaručuje znamenitý výkon motoru. Je vhodný pro všechny motocykly. Náplň přidejte
do motorového oleje při provozní teplotě a motor nechte 10 minut běžet maximálně při 1500 otáčkách.
Poté vypusťte olej, vyměňte olejový filtr a doplňte nový olej. PM Xeramic® Engine Flush je vhodný pro
všechny typy motorového oleje.

NOVÉ

PM XERAMIC® RYCHLÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ
Obsah : 200 ml
Obj.číslo : 20150
Barva : Červená

WWW.XERAMIC.COM
PM XERAMIC® PÉČE O CELÝ MOTOCYKL
�

komerční zóna Čestlice-Průhonice
Obchodní 126, 251 70 Čestlice
Tel.: 255707523, Fax: 255707521
PM XERAMIC ® IS A REGISTERED TRADEMARK OF PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV
BEVERWIJK, THE NETHERLANDS - MADE IN HOLLAND - PHONE: +31 251 211 397 • FAX: +31 251 212 390

XERAMIC® ČISTIČ

Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20401

PM XERAMIC® PÉČE O CELÝ MOTOCYKL nabízí optimální ochranu a lesk v jednom. Chrání veškeré
kovové díly proti korozi a zastavuje stávající korozi. Není škodlivý pro gumové, plastové a lakované díly
a je ideální pro zazimování Vašeho motocyklu. Sprej před použitím dobře protřepat. Stříkejte pouze na
suché a čisté plochy. K docílení ochranného lesku je nutné přípravek rozetřít. Pro zimní uložení pouze
nastříkat bez roztírání. PM Xeramic® Total Bike Care lze později jednoduše odstranit s PM Xeramic Total
Cleaner. POZOR: Nestříkat na horké plochy jako jsou brzdy a ráfky.

XERAMIC® ČISTIČ & XERAMIC® PÉČE O MOTOCYKL

to the highest quality.

Obsah
Obj.číslo

®

PM XERAMIC® PŘÍSADA DO BENZÍNU

Obsah : 200 ml
Obj.číslo : 20151
Barva : Černá

Obsah : 200 ml
Obj.číslo : 20152
Barva : Modrá

Obsah : 200 ml
Obj.číslo : 20153
Barva : Šedivá

PM XERAMIC® RYCHLÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ. Tato těsnící hmota pro vysoké teploty
od PM Xeramic je vhodná pro motory vybavené senzory pro změření kyselin. Může být
používáno jako náhradní těsnění pro vodní čerpadla, víka ventilů, olejové vany, pouzdra
termostatů a mnoho dalších. Utěsňuje vodu, olej a nemrznoucí směs. Nahrazuje těsnění z
korku, filcu, azbestu, papíru a gumy.
Červená
Černá
Modrá
Šedivá*

: Extrémně vysoké teploty
: Vysoké teploty
: Extrémně vysoké teploty
: Extrémně vysoké teploty

* Vyvinuto pro japonské automobily.

Pro teploty: -73 °C až po + 343 °C
Pro teploty: -73 °C až po + 250 °C
Pro teploty: -73 °C až po + 315 °C
Pro teploty: -50 °C až po + 315 °C

XERAMIC® ADITIVA & XERAMIC® TĚSNÍCÍ HMOTA

XERAMIC® Motorcycle Care is the key

PM XERAMIC® ČISTIČ KONTAKTŮ

PM XERAMIC SYNTETICKÝ ŘETĚZOVÝ SPREJ
®

Obsah
Obj.číslo

: 200 ml Obsah
: 500 ml
: 20109 Obj.číslo : 20108

Obsah
: 500 / 50 ml
Obj.číslo : 20114

PM XERAMIC® SYNTETICKÝ ŘETĚZOVÝ SPREJ je vysoce účinný řetězový sprej
s dlouhou životností, vyvinutý na keramické bázi. Tato jedinečná látka, vyvinutá
původně pro lety do vesmíru, je nyní aplikována pomocí revolučního PM Xeramicu.
Tento sprej je vyroben ze syntetických prvků, obohacený o keramické látky a
speciální chemikálie, které mají za následek jedinečné mazání. Syntetický řetězový
sprej nevysychá, udržuje řetěz pružný a odolává vysokým teplotám.

PM XERAMIC® SILNÝ VOSK
Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC SILIKONOVÝ SPREJ

: 500 ml
: 20420

PM XERAMIC® SILNÝ VOSK dodává zpět laku vysoký lesk a dlouhodobě ochraňuje. Čistí, leští a
vytváří původní barvu v kvalitě nového laku, jakou má motocykl v show-roomu. Před použitím
protřepte, naneste na vlhký hadr a ihned rozetřete na lak. Přípravek nechte působit a suchým,
měkkým hadrem vyleštěte.

Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20313

NOVÉ

PM XERAMIC® ČISTIČ ŘETĚTŮ A MOTORŮ je velmi silný a účinný čistič, který byl vyvinut speciálně
pro motocykly. Jeho jedinečné složení odstraňuje velmi rychle mastné a olejové vrstvy ze všech
znečištěných předmětů, jako jsou řetězy, motory a ostatní nelakované díly motoru. Velmi rychle a
efektivně odstraňuje nečistoty na těžce přístupných místech. Je zcela neagresivní vůči O-kroužkům
řetězů.

Obsah
Obj.číslo

Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20400

PM XERAMIC® ČISTIČ OBLEČENÍ je čistící pěna na bázi vody. Vhodné pro kůži, umělou kůži, vinyl a umělá
sedadla. Tento čistič rychle a důkladně odstraňuje olejové a mastné skvrny, a oživuje barvy. Nastříkejte ze
vzdálenosti 30 až 40 cm a pěnu nechte 5 až 10 minut působit. Při silném znečištění roztírejte houbou nebo
kartáčem. Poté opláchněte nebo setřete čistým hadrem.

PM XERAMIC® SILIKONOVÝ SPREJ. Vedle mazacích, konzervačních a
antikorozních vlastností odpuzuje vodu a vlhkost a není toxický. Zaručuje
ochranné mazivo pro umělé hmoty a gumové části. Zámky, pojistkové
skříně a zapalovací systémy budou tak chráněny před vlhkem.

NOVÉ

PM XERAMIC® ČISTIČ HLEDÍ PŘILBY

: 500 ml
: 20419

PM XERAMIC® RYCHLE A LESKLE. Jedinečný produkt, který
Vašemu laku rychle propůjčí překvapivou lesklost a zářivost.
Naneste na vlhký hadr a tenkou vrstvu rovnoměrně rozetřete
na lak. Nechte produkt lehce zaschnout a jemným hadrem
vyleštěte. Nenanášejte na umělou hmotu nebo nelakované
části. Přípravek je vhodný na všechny druhy laků. Před
použitím protřepat. Starší laky by měly být nejdříve ošetřeny
přípravkem PM Xeramic Power Wax. Nesmí přijít do styku s
dětmi. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
a ukažte balení nebo etiketu.

Obsah
Obj.číslo

Obsah
Obj.číslo

Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20407

PM XERAMIC® BÍLÝ KERAMICKÝ ŘETĚZOVÝ VOSK se zakládá na keramickém vysoce účinném
materiálu pro optimální dlouhodobé promazání při jakýchkoliv podmínkách. Splňuje požadavky
na vysokou přiléhavost, ochranu před korozí a snížení opotřebení či tření. Řetěz zůstává pružný a
má vysokou teplotní odolnost. Testován v kombinaci s O-kroužky. Nemá negativní vliv. K dosažení
optimálního výsledku je třeba před použitím sprej protřepat a minimálně 30 minut nechat působit.

Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20405

PM XERAMIC® X40 KERAMICKÝ UNIVERZÁLNÍ SPREJ. Univerzální mazací prostředek s keramickým
high-tech materiálem pro optimální dlouhodobou ochranu. Keramický materiál chrání před vysokými
teplotami v extrémních podmínkách. Jeho předností je odolnost proti vodě a přilnavost ke každému
povrchu. Chrání a konzervuje gumové části, ložiska a kabely.

PM XERAMIC® ČISTIČ VNITŘNÍ ČÁSTI PŘILBY
Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC® VAZELINOVÝ SPREJ
Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC LEŠTIDLO NA HLINÍK A CHROM čistí, leští a chrání hliníkové a chromové díly. Naneste na měkký hadr a poté rozetřete na ošetřované části. K dosažení
optimálního výsledku leštěte čistým a měkkým hadrem.

XERAMIC® ŘETĚZOVÝ SPREJ

XERAMIC® LEŠTIDLO

PM XERAMIC® ČISTIČ SÁNÍ, KARBURÁTORU A SYTIČE
Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC® LEŠTIDLO NA HLINÍK A CHROM
: 200 ml
: 20421

NOVÉ

: 200 ml
: 20402

PM XERAMIC® VAZELINOVÝ SPREJ chrání veškeré chromové části před
korozí. Je bez kyselin a obsahuje pouze čistou vazelínu. Je vhodný k
ochraně chromových a kovových částí. Sprej před použitím protřepat.

Obsah
Obj.číslo

: 200 ml
: 20403

PM XERAMIC® ČISTIČ VNITŘNÍ ČÁSTI PŘILBY je vhodný pro rychlé a bezpečné
odstranění propocených míst, bakterií, nejrůznějších znečištění a nepříjemných
zápachů z vnitřní části přilby. Má jedinečný hloubkový účinek a tím zaručuje
optimální výsledek. Sprej je nutné před použitím dobře protřepat a teprve poté
nastříkat do přilby. Vlhkou houbou rozetřeme a znečištěné části vyčistíme.

: 500 ml
: 20409

PM XERAMIC VOSKOVÉ LEŠTIDLO zaručuje dlouhodobou ochranu proti vodě, soli a UV záření. Čistí,
voskuje a obnovuje lesk. Je vhodný pro voskování umělých hmot, ráfků a chromových či hliníkových
dílů. Leštidlo nastříkejte ze vzdálenosti asi 25 cm a po 5 minutách rozleštěte suchým, měkkým
hadrem.

: 200 ml
: 20404

PM XERAMIC® ČISTIČ HLEDÍ PŘILBY slouží k šetrnému a
bezpečnému čištění hledí. Bez problému odstraňuje mastné otisky
prstů a zbytky hmyzu. Výsledkem je dosažení blýskavého povrchu
hledí. Sprej před použitím dobře protřepat a šetrně nastříkat. Ihned
rozetřít a suchým, čistým hadrem vyleštit.

PM XERAMIC®X40 KERAMICKÝ UNIVERZÁLNÍ SPREJ

PM XERAMIC® VOSKOVÉ LEŠTIDLO
PM XERAMIC® BÍLÝ KERAMICKÝ ŘETĚZOVÝ VOSK

: 500 ml
: 20408

PM XERAMIC® RYCHLE A LESKLE
Obsah
Obj.číslo

PM XERAMIC® ČISTIČ ŘETĚTŮ A MOTORŮ

PM XERAMIC® ČISTIČ OBLEČENÍ

®

PM XERAMIC® BRZDOVÝ ČISTIČ
Obsah
Obj.číslo

: 500 ml
: 20315

: 500 ml
: 20311

PM XERAMIC® ČISTIČ SÁNÍ, KARBURÁTORU A SYTIČE odstraňuje gumové části, uhlíky a zbytky laku,
bez nutnosti rozebírání. Je neškodný pro katalyzátory. Snižuje hodnoty CO a HC. Pouze pro benzínové
motory. Návod k použití pro karburátorové motory: Nastříkejte do karburátoru a na všechny pohyblivé
části. Vyjměte vzduchový filtr a přípravek nastříkejte na škrtící klapku a do sání vzduchu. Vstřikovací
motory: Přípravek nastříkejte do sání vzduchu a otevřené strany krytu odvětrání.

PM XERAMIC® BRZDOVÝ ČISTIČ. Biologicky přírodní cestou odbouratelný, víceúčelový, vysoce
účinný a ekologický čistící prostředek určený k čištění brzdových částí. Neobsahuje chlorované uhlíky
vodíku. Nepoškozuje umělé hmoty ani gumové části. Je ekologicky nezávadný.

XERAMIC® ČISTIČ & XERAMIC® PÉČE O MOTOCYKL

XERAMIC® ČISTIČ

