
MOTORYZACJA



BOAT CLEANER
CZYŚCI ELEMENTY ŁODZI, PRZYCZEP CAMPINGOWYCH I KAMPERÓW

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny środek do czyszczenia oparty na nanotechnologii.
Preparat do okresowego czyszczenia kadłubów.
Skutecznie usuwa przebarwienia mineralne, rdzę czy
naloty pochodzenia wapiennego. Formuła chemiczna
oparta na innowacyjnej technologii ICP®
Intelligent Chemical Properties sprawia, że środek jestIntelligent Chemical Properties sprawia, że środek jest
niezwykle skuteczny a jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska.

SPOSÓB UŻYCIA:
Równomiernie rozprowadzić preparat po zanieczyszczonej powierzchni
za pomocą dyfuzora, następnie odczekać 5-10 minut i spłukać
silnym strumieniem wody. Nie stosować w połączeniu
z innymi środkami tego typu.

OOPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



INSECT REMOVER
USUWA OWADY Z NADWOZIA

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny preparat czyszczący oparty na Nanotechnologii.
Usuwa resztki owadów z szyb samochodowych, lamp,
lakierów, części metalowych i plastików. Formuła chemiczna
oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP®
Intelligent Chemical Properties usuwa nawet stare zabrudzenia
nie naruszając czyszczonej powierzchni.nie naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnie
2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć gąbki lub miękkiej szmatki
4. Spłukać silnym strumieniem wody

Środek do usuwania owadów jest produktem przyjaznym
środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami
dokładnie przemyć je wodą. Nie stosować w połączeniu
z innymi preparatami.

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



MOTO CLEANER
CZYŚCI CZĘŚCI I ELEMENTY SAMOCHODÓW

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny środek do czyszczący oparty na nanotechnologii.
Służy do czyszczenia części i innych elementów samochodowych.
Formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP®
Intelligent Chemical Properties sprawia, że produkt jest bardzo skuteczny,
a jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Usuwa nawet stare zabrudzenia
nie naruszając czyszczonej powierzchni.nie naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek należy równomiernie rozprowadzić po
zanieczyszczonej powierzchni.  Odczekać kilkadziesiąt sekund
nie dopuszczając jednocześnie do zaschnięcia płynu.
W przypadku silnych zabrudzeń można nałożyć środek ponownie
i użyć szczotki lub gąbki. Na koniec zetrzeć rozpuszczony brud.
Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami tego typu! PrzedNie stosować w połączeniu z innymi preparatami tego typu! Przed
użyciem wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



PLASTIC CLEANER
CZYŚCI ELEMENTY PLASTIKOWE

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny preparat czyszczący oparty na Nanotechnologii.
Usuwa zabrudzenie z kokpitu samochodowego i innych części
plastikowych pojazdu. Formuła chemiczna oparta
na nieagresywnych substancjach czynnych ICP® Intelligent
Chemical Properties usuwa nawet stare zabrudzenia nie
naruszając czyszczonej powierzchni.naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnie
2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć gąbki lub miękkiej szmatki
4. Przetrzeć mokrą szmatką

Środek do czyszczenia plastików jest produktem przyjaznym
środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami
dokładnie przemyć je wodą. Nie stosować w połączeniu
z innymi preparatami

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



LEATHER CLEANER
CZYŚCI TAPICERKI SKÓRZANE

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny preparat czyszczący oparty na Nanotechnologii.
Usuwa zabrudzenie z tapicerki skórzanej i innych powierzchni
skórzanych pojazdu. Formuła chemiczna oparta
na nieagresywnych substancjach czynnych ICP® Intelligent
Chemical Properties usuwa nawet stare zabrudzenia
nie naruszając czyszczonej powierzchni.nie naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnie
2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć gąbki lub miękkiej szmatki
4. Przetrzeć mokrą szmatką

Środek do czyszczenia tapicerki skórzanej jest produktem
przyjaznym środowisku. Przechowywać poza zasięgiemprzyjaznym środowisku. Przechowywać poza zasięgiem
dzieci. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami
dokładnie przemyć je wodą. Nie stosować w połączeniu
z innymi preparatami

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



UPHOLSTERY CLEANER
CZYŚCI TAPICERKI TEKSTYLNE

ZASTOSOWANIE:
Preparat służący do odplamiania i prania np. siedzeń, dywaników
i tapicerek samochodowych. Czyści, odświeża oraz odtłuszcza.
Środek oparty na nanotechnologii. Formuła chemiczna
oparta na nieagresywnych substancjach czynnych ICP®
Intelligent Chemical Properties sprawia, że produkt jest bardzo skuteczny,
a jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Usuwa naweta jednocześnie bezpieczny dla ludzi i środowiska. Usuwa nawet
stare zabrudzenia nie naruszając czyszczonej powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:
Środek rozprowadzić ręcznie np. za pomocą szczoteczki
z miękkim włosiem lub mechanicznie, po brudnej tekstylnej
części czyszczonego elementu. Po wyczyszczeniu wypłukać
ekstrakcyjnie wodą lub ściągnąć odkurzaczem piorącym.
W przypadku silnych zabrudzeń można nałożyć środek ponownieW przypadku silnych zabrudzeń można nałożyć środek ponownie
i powtórzyć czynności. Nie stosować w połączeniu  z innymi
preparatami tego typu! Przed użyciem wykonać próbę 
w niewidocznym miejscu!

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl



WHEEL CLEANER
CZYŚCI FELGI SAMOCHODOWE

ZASTOSOWANIE:
Nowoczesny, środek do czyszczenia felg oparty
na Nanotechnologii. Usuwa z felg zabrudzenie z pyłu
hamulcowego, resztek oleju, zabrudzeń drogowych.
Formuła chemiczna oparta na nieagresywnych substancjach
czynnych ICP® Intelligent Chemical Properties wytwarza
warstwę zabezpieczającą felgi przed silnym zabrudzeniem.warstwę zabezpieczającą felgi przed silnym zabrudzeniem.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Równomiernie spryskać zanieczyszczoną powierzchnie felgi
2. Odczekać kilkadziesiąt sekund nie dopuszczając do zaschnięcia płynu
3. W przypadku silnych zabrudzeń użyć gąbki lub miękkiej szmatki
4. Spłukać felgi silnym strumieniem wody

Środek do czyszczenia felg jest produktem przyjaznym
środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.środowisku. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami
dokładnie przemyć je wodą. Nie stosować w połączeniu
z innymi preparatami.

OPAKOWANIA:

100ml, 500ml, 1L

www.kersen.pl info@kersen.pl
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