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  Speciális vegyszer minden felhasználási célra: mindent 
egy helyről, a multifunkcionális spray feltalálójától

  Széles körben használható: saját terméksor profi ipari 
felhasználóknak a Profi-Line több mint 70 termékkel, melyek 
a kenést, oldást, tisztítást, védelmet és ápolást szolgálják

  A legnagyobb mértékben felhasználóbarát: kényelmes, 
biztonságos alkalmazás, a piaci igényeknek megfelelő 
kiszerelésben

  Hatékonyság tiszta formában: hála a jelenleg piaci 
forgalomban lévő leghatékonyabb receptúráknak

Caramba 
Az évszázados márka „Made in Germany“

  Tradíció az innováció terén: több mint 100 év kutatás és 
fejlesztés a fogyasztók szolgálatában

  A vegyészet alapja a „Made in Germany“: a kutatás, a 
fejlesztés és a gyártás németországi helyszíneken történik

  Teljeskörű know-how: három modern kutatólaboratórium 
Németország területén
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Alapválaszték

Nagyteljesítményű
porlasztó és injektor tisztító
Megtisztítja a befecskendező fúvókákat, 
a beszívó rendszert, a fojtócsappantyúkat 
és a szelepeket
További információkat lásd a 7. oldalon 

Nagyteljesítményű
fékkarbantartó spray
Különleges kenőanyag a fék 
karbantartásához
További információkat lásd a 8. oldalon 

Nagyteljesítményű
réz-spray
Nagy hatékonyságú védő- és csúszór-
éteget hoz létre magas hőmérsékleti 
hatásnak kitett részeken
További információkat lásd a 10. oldalon 

Nagyteljesítményű
kenőzsír PTFE-vel
Szagtalan és semleges  
kémhatású *kenőanyag PTFE-vel
További információkat lásd a 14. oldalon 

Nagyteljesítményű
fehér zsír spray
Kenőanyag és korrózióvédelem
További információkat lásd a 15. oldalon 

Nagyteljesítményű
Szilikon-spray 
Multifunkcionális kenő- és ápolószer 
fémekhez, műanyagokhoz és gumihoz
További információkat lásd a 20. oldalon 

Intenzív
Oldószeres hideg 
tisztítószer
Motorok és fémrészek tisztítása
További információkat lásd a 24. oldalon 

Aktív

keréktárcsa tisztító  
Semleges pH-értékű

Mindenféle alumínium, acél és króm 
anyagú felnihez, valamint lakkozott 
felületű felnihez alkalmazható
További információkat lásd a 31. oldalon 

Nagyteljesítményű

szintézis olaj
Fém-, műanyag- és gumirészek kenése 
és ápolása lakkozó üzemekben
További információkat lásd a 20. oldalon 

Intenzív
féktisztító acetonmentes
Fékek és egyéb gépjármű-alkatrészek 
tisztítása
További információkat lásd a 23. oldalon 

Intenzív
Műszerfalápoló szilikonmentes
A műszerfal és minden más 
műanyagrész kíméletes tisztítása és 
ápolása gépjárművek belső terében
További információkat lásd a 31. oldalon 

Aktív
tisztító hab
Nagyon hatékony tisztítóhab minden 
lemosható felületre
További információkat lásd a 32. oldalon 

Nagyteljesítményű
cink-spray mattszürke
Tartós hatású galvanikus rozsdavé-
delem töltő hatású tulajdonságokkal 
műhelyek és ipari alkalmazások céljaira
További információkat lásd a 35. oldalon 

Intenzív
rozsdaoldó, csavarlazító MoS2
Rozsdaoldó, kenő- és kúszóolaj
További információkat lásd a 20. oldalon 
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Super 
Az eredeti többfunkciós spray
Rozsdaoldó, kenőanyag, érintkező-
spray, korrózióvédelem, tisztítószer
További információkat lásd a 20. oldalon 
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Javítás és karbantartás

Nagyteljesítményű
dízel adalék
Az egész dízelrendszer tisztítására és az üzembiz-
tonság növelésére

• Minden dízelmotorhoz használható 
  személykocsiknál és tehergépjárműveknél
• Meggátolja a lerakódásokat a befecskendező 
  szivattyúnál és a porlasztónál
• Common-rail berendezésekhez és szivattyúval-
  porlasztóval rendelkező rendszerekhez
• Kopás, korrózió és oxidálódás ellen véd.
• Csökkenti az égési zajokat és a hidegindítási 
  kopogást
• Növeli a kenőhatást kénben szegény üzemanyag 
  esetében

300 ml  |  Csom. egys.: 15  |  Cikkszám: 690011

Nagyteljesítményű
akkumulátor pólus zsír
Védi az akkumulátor pólusait és kapcsait 
oxidálódás ellen

•  Javítja az áramvezetést, meggátolja a feszültség-
veszteséget

• Megakadályozza a működési zavarokat
• Korrózió és oxidálódás ellen véd

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6456052

Nagyteljesítményű
benzin adalék
Az üzemanyag-rendszer tisztítására és benzinmo-
torok üzembiztonságának növelésére

• Minden benzinmotorhoz használható, katalizáto- 
  ros vagy katalizátor nélküli típusokhoz egyaránt
• Meggátolja a lerakódásokat az üzemanyag 
  vezetékeken, befecskendező tűknél, hengereknél, 
  gyújtógyertyáknál, porlasztóknál és az égéstérben
• Korrózió és oxidálódás ellen véd
• Tökéletes égést biztosít, és csökkenti a veszélyes 
  komponenseket a kipufogógázban
• Meghosszabbítja a katalizátor élettartamát

300 ml  |  Csom. egys.: 15  |  Cikkszám: 690012

Nagyteljesítményű
fojtószelep és szívórendszer 
tisztító 
Megtisztítja a befecskendező fúvókákat, a beszívó 
rendszert, a fojtócsappantyúkat és a szelepeket

•  Oldja az elkokszosodott maradványokat és a 
kikeményedéseket

• Javítja a kipufogógáz minőségét, és meggátolja a 
  teljesítménycsökkenést
• Benzin- és dízelmotorokhoz alkalmazható
• A külön rendelhető porlasztószondával még a 
  nehezen elérhető helyeket is el lehet érni.

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 609705

Szonda a szívórendszer-tisztítóhoz
Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 683006
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Nagyteljesítményű
fékkarbantartó spray
Speciális kenőanyag a fék karbantartásához

•  Hőmérsékletállóság +1400 °C-ig
• Rendkívüli kenőképesség (VKA-érték: 2600 N)
• Alkalmas ABS fékberendezésekhez és ESP-vel 
  felszerelt gépkocsikhoz
• Nem csepeg, nem vezetőképes
• Hatékony korrózióvédelem
• Tartósan ellenáll fröccsenő víz és sós víz 
  hatásának
• Fém-, sav- és szilikonmentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60158605

Nagyteljesítményű
2K folyékony fém
Repedések és lyukak javításához, számos anyag 
töltéséhez és simításához

•  Gyorsan kikeményedő 2-komponensű ragasztóanyag
• Jó tapadás acélon, öntöttvason, alumíniumon, 
  rézen, kerámián, betonon, fán, műanyagon, stb.
• Kikeményedés után mechanikailag megmunkál-
  ható, pl. fúrható, fűrészelhető, marható, menet-
  vágható, stb.
• Hőálló -20 °C és +120 °C között
• Kikeményedési idő 2-3 óra

25 ml  |  Csom. egys.: 12  |  Cikkszám: 690017

Nagyteljesítményű
fékkarbantartó paszta
Speciális kenőanyag a fék karbantartásához

•  Hőmérsékletállóság +1400 °C-ig
• Rendkívüli kenőképesség (VKA-érték: 2200 N)
• Alkalmas ABS fékberendezésekhez és ESP-vel 
  felszerelt gépkocsikhoz
• Nem csepeg, nem vezetőképes
• Hatékony korrózióvédelem
• Tartósan ellenáll fröccsenő víz és sós víz 
  hatásának
• Fém-, sav- és szilikonmentes

5 g  |  Csom. egys. 50  |  Cikkszám: 60159605

Nagyteljesítményű
drótkötél- és fogaskerék-zsír
Fekete, grafittartalmú nagynyomású zsír, tartós 
kenés mellett optimális korrózióvédelmet nyújt

•  Rendkívüli terhelhetőség (VKA-érték: 2100 N)
• Hőállóság -30°C és +120 °C között, 
  kényszerkenéshez+450 °C-ig
• Erős igénybevételnek kitett csapágyak, 
  acélsodronyok, daruk, felvonók, mozgólépcsők, 
  stb. kenésére.
• Sóálló és fröccsenő vízzel szemben ellenálló
• Optimálisan tapad*
• Meggátolja a felületi kopást nagy nyomás esetén
• Kigyantásodás nincs
• Szilikonmentes
• 172 órás korrózióvédelem DIN EN ISO 9227 
  (sósköd teszt) szerint

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 64540001

Javítás és karbantartás
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Intenzív
fagyasztó spray 
Hibakeresésre alkalmazható elektronikus terüle-
teken, javítási célokra az iparban, stb.

•  Szerkezeti anyagok gyorshűtése -40 oC-ra, fluork-
lór- és klór-szénhidrogénektől mentes

• Maradéktalan elpárolgás
• Fémből készült szerkezeti darabokat, így csapág-
  yakat, perselyeket, láncszemeket, tengelyeket 
  stb. segít szűk illesztésekbe bejuttatni
• Hőmérséklet-érzékelők (bimetall-, PTC- és NTC-
  ellenállások, stb.) és motorkomponensek (porlas-
  ztók és befecskendező rendszerek) felügyeletére
• Gumi, fóliák és ragacsos maradékok sokkoló 
  hűtésére
• A különálló, rendkívül hosszú porlasztócsövecske 
  révén még a nehezen hozzáférhető helyeket is el 
  lehet érni

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690019

Nagyteljesítményű
tapadó kenőanyag
Erősen tapadó kenőanyag, kiemelkedő kenési 
tulajdonságokkal

•  Nagyon jól tapadó kenőanyag magas nyomásnak, 
lökéseknek, stb. kitett alkatrészekhez (VKA-érték:

  1800 N)
• Megszünteti a recsegő és csikorgó zajokat
• Kiemelkedő kúszási és áthatolási tulajdonságok
• Hatékony korrózióvédelem

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 64190501

Intenzív
fagyasztó spray nem éghető
Hibakeresésre alkalmazható elektronikus terüle-
teken, javítási célokra az iparban, stb.

•  Szerkezeti anyagok gyorshűtése -50 oC-ig
• Maradéktalan elpárolgás
• nem éghető
• Hőmérséklet-érzékelők (bimetall-, PTC- és NTC-
ellenállások, stb.) felügyeletére
• Gumi, fóliák és ragacsos maradékok sokkoló 
hűtésére 
• Fluorklór- és klór-szénhidrogénektől mentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690013 

Nagyteljesítményű
kerámia paszta
Univerzálisan alkalmazható szerelő- és beégés 
elleni paszta

•  Hőálló -20 °C és +1500 °C között
• Rendkívüli igénybevétel esetén (VKA-érték: 2400 N)
• Nem vezetőképes
• Meggátolja a hideg összehegesztődést, beégést, 
  korróziót és kopást
• Alkalmas nemesacélból, cinkből, alumíniumból, 
  rézből, stb. való fémes szerkezeti részekhez
• Rendkívüli tapadóképesség és kiverődéssel 
  szembeni ellenállóképesség
• Szilikon- és fémmentes
• Forró- és hidegvízálló
• Grafittól, molibdén-diszulfidtól és kéntartalmú 
  adalékoktól mentes 

200 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6905061
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Javítás és karbantartás

Nagyteljesítményű
kontakt spray
Erős és tartós tisztító hatás

• Optimális eloszlási tulajdonságok
• Meggátolja a nedvesség behatolását
• Tartósan tisztít
• Nedvességre visszavezethető zavarok elhárítása
• Hőálló -50 °C és +180 °C között
• AOX-mentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60091703

Nagyteljesítményű
réz-spray
Nagy hatékonyságú védő- és csúszórétegeket hoz 
létre magas hőmérséklet hatásának kitett részeken

•  Hatékony -30 °C és +1100 °C között
• Korrózió, beégés és berágódás ellen véd.
• Zajok és rezgések ellen
• Megkönnyíti a be- és kiszerelést
• Ideálisan alkalmazható szerelési kenésre cső-, pe- 
  rem-, kipufogó-, égéskamra-csavarkötéseknél, stb.
• Nagynyomás-álló
• Tapadásállóság és lekopással szembeni ellenál-
  lóképesség
• Ellenáll sós víz, valamint a legtöbb sav és lúg 
  hatásának

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60268505

Nagyteljesítményű
rézpaszta
Nagy hatékonyságú védő- és csúszórétegeket hoz 
létre magas hőmérséklet hatásának kitett részeken

•  Hatékony -30 °C és +1100 °C között
• Korrózió, beégés és berágódás ellen véd.
• Zajok és rezgések ellen
• Megkönnyíti a be- és kiszerelést
• Ideálisan alkalmazható szerelési kenésre cső-, pe-
  rem-, kipufogó-, égéskamra-csavarkötéseknél, stb.
• Nagynyomás-álló
• Tapadásállóság és lekopással szembeni 
  ellenállóképesség
• Ellenáll sós víz, valamint a legtöbb sav és lúg 
  hatásának

200 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60268176
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Nagyteljesítményű
lánctisztító spray
Kopás, megnyúlás és korrózió ellen véd

•  Kopás és korrózió ellen véd
• Rendkívüli kenőképesség (VKA-érték: 2800 N)
• Kicentrifugálódásnak ellenálló, fröccsenő vízzel 
  szemben ellenálló
• Teljesen szintetikus, színtelen zsír
• Hőálló -40 °C és +200 °C között
• Jó eloszlási tulajdonságok
• O-, X- és Z-gyűrűkhöz alkalmas

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60628501

Lánckenőszer keménységteszt során
A motorkerékpárok láncai rendkívüli terheléseknek vannak 
kitéve. Idővel a kopás elkerülhetetlen jelenség. Ha kevésbé jó 
minőségű szerekkel történt a kenés, idő előtti kopás lép fel: 
Az erőátvitel romlik, a fogyasztás növekszik. A fogaskoszorúk 
ezzel együtt szintén károsodnak, a működési-járási biztonság 
romlik.

Egy kiváló minőségű kenőanyag tulajdonságai a következők 
legyenek:

•  Nagyon jó eloszlási tulajdonságok
• Kiváló kenőhatás
• A legjobb tapadás és kicentrifugálással szembeni 
  ellenállóképesség 

A Caramba a lánckenőszerek kifejlesztése során többek 
között egy láncvizsgáló padot alkalmaz, egy olyan eszközt, 
ami egy második meghajtott fogaskoszorú révén a működési 
igénybevételt szimulálja.

Ezáltal számos hatást pontosan meg lehet figyelni:

•  kicentrifugálással szembeni ellenállóképesség: A kezdetben 
felhordott és a teszt végén még meglévő kenőanyag-
mennyiség közötti különbség alapján

• Lánchőmérséklet: Ha ez növekszik, akkor ez a csökkenő  
  kenőhatás, illetve a nagyobb súrlódás jele
• Oldalsó behajlás: Minél nagyobb egy motorkerékpár lánc 
  oldalsó behajlása a teszt elvégzése után, annál nagyobb 
  súrlódásnak és kopásnak van a lánc kitéve

Csak azok az anyagok érdemlik meg a Caramba láncspray 
nevet, amelyek kiállják a legszigorúbb teszteket ezen a 
készüléken.

ABC
TUDÁS
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Aktív
szivárgáskereső spray
Megtalálja a gáz- és sűrített levegő vezetékek 
tömítetlenségeit

• Megbízható diagnózist nyújt
• nem éghető
• Nem veszélyes a tömítésekre
• Minden gázszerelő üzemben és vizsgálóberende-
  zésen alkalmazható
• Megtalálja a legfinomabb hajszálrepedéseket 
  műanyag és fém vezetékeken.
• Hőálló -15 °C és +50 °C között
• Rendelkezik a Német Gáz- és Vízipari Egyesülés 
  (DVGW) tanúsítványával a DIN EN 14291 sz. 
  szabvány szerint.

400 ml   |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60320510

Nagyteljesítményű
többcélú zsír
Henger- és csúszócsapágyak kenésére

•  Átlátszó, lítium alapú univerzális zsír
• Jól terhelhető kenő- és elválasztófilmet képez 
  (VKA-érték: 1600 N)
• Csökkenti a súrlódást és a kopást
•*Forróvíz- és gőzálló
• Oxidációálló, öregedésálló és gyúrásálló 
• Hőálló -30 °C és +120 °C között 
• NLGI-osztály: 2

400 g  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690020

Nagyteljesítményű
szerelő és sikosító anyag 
Segédanyag gumitömítések szereléséhez

•  Színtelen, szilikonmentes
• Műanyagok minden fajtája esetében gond nélkül 
  alkalmazható
• Javítja a tömítések csúszását
• Ablak-, ajtó, csúszótető-tömítések, stb. 
  beépítéséhez
• Nem hagy hátra kenő hatású maradékokat
• Biológiai lebonthatóság

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6136001

Nagyteljesítményű
NSF többcélú zsír
Henger- és csúszócsapágyak kenésére

•  NSF H-1 tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-
feldolgozóipari alkalmazásra engedélyezve.

• Szaga és íze semleges
• Jól terhelhető kenő- és elválasztó-filmet képez 
  (VKA-érték: 1400 N)
• Csökkenti a súrlódást és a kopást
• Forróvíz- és gőzálló
• Oxidációálló és öregedésálló
• Hőálló -20 °C és +120 °C között

385 g  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690016

Javítás és karbantartás

Ja
ví

tá
s 

és
 k

ar
ba

nt
ar

tá
s Montage- und Gleitmittel  

	  Unbedenklich für sämtliche Gummidichtungen
	  Farblos
	  Silikonfrei

Erleichtert die Montage von Fenster-, Tür-, Schiebedachdichtungen usw. Hinterlässt nach der Montage 
keine schmierenden Rückstände. Biologisch abbaubar.
Anwendung: Vor der Montage auf die Dichtung ggf. auf das Werkstück auftragen.

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu
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Nagyteljesítményű
szilikonos szórózsír
Tapadásálló kenőanyag magas szilikon-részarán-
nyal fémekhez, műanyagokhoz és gumihoz

•  Kiemelkedő csúszási és kenési tulajdonságok
• Oxidációálló és korrózióálló
• Alig van szaga, és víztaszító hatású
• Hosszú időn át tartó, jó szigetelő hatás 
  elektronikus csatlakozásoknál
• Hőálló -30 °C és +200 °C között
• NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-
  feldolgozóipari alkalmazásra engedélyezve

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6074001

Nagyteljesítményű
száraz kenő spray
Nagy hőmérséklet-állóságú csúszó- és formale-
választó anyag, kerámiához hasonló alapon

•  Rendkívüli igénybevétel esetére (VKA-érték: 1500 N)
• Különösen alkalmas ásványi tűzálló és szigetelő 
  anyagokhoz, valamint fémes szubsztrátumokhoz
• Gyors hőelvezetést biztosít
• Korrózió és oxidálódás ellen véd
• Csökkenti a súrlódást és a kopást
• Nem szennyez
• Hőálló -50 °C és +1500 °C között

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6404001

Nagyteljesítményű
fehér szórózsír
Kenőanyag és korrózióvédelem

•  Korrózióvédő
• Rendkívüli igénybevétel esetére 
  (VKA-érték: 1400 N)
• Nagyon jó eloszlási tulajdonságok
• Hőálló -40 °C és +250 °C között
• Rendkívüli kicentrifugálással szembeni 
  ellenállóképesség és vízállóság
• Optimális kenés a nehezen hozzáférhető 
  helyeken is
• Ideális szemrevételezéses ellenőrzésekhez a 
  fehér szín miatt (szilikonmentes)

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6071851

Javítás és karbantartás
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Nagyteljesítményű
motor- és háztömítő massza piros
Tartósan rugalmas és hőálló szilikonos 
tömítőanyag

•  Gyors bőrképződés
• Hőállóság -60 °C és +260 °C között, rövid ideig 
  +300 °C-ig
• Jó kémiai ellenállóképesség
• Nem zsugorodik
• Jó tapadás fémen, üvegen, zománcon, kerámián, 
  alumíniumon, lakkozott fán, stb.
• Alkalmas tartalék tömítések gyártására

200 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690015

Nagyteljesítményű
motor tömítőmassza fekete
Tartósan rugalmas szilikon tömítőanyag

•  Motorok, hajtóművek, olajteknők, házak, tárolók, 
stb. tömítésére

• Tartósan rugalmas, és nem zsugorodik
• Gyors bőrképződés (kb. 6 perc után)
• Jó kémiai ellenállóképesség
• Hőálló -50 °C és +180 °C között
• Alkalmas tartalék tömítőgyűrűk gyártására

200 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 690025

Nagyteljesítményű
hegesztésvédelem
Véd a hegesztési fröccsenések ellen, megelőzi a 
munkadarab sérüléseit

•  Véd a hegesztési fröccsenés ellen
• nem éghető
• Nem éghető hajtógáz a veszélytelen 
  hegesztéshez üregekben
• Optimális alkalmazás elektro- és védőgázas 
  hegesztéshez acélon, alumíniumon és 
  nemes-acélon
• DIN 8572 szerint bevizsgált

400 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60308505

Nagyteljesítményű
PTFE-t tartalmazó 
kenőanyag
Szagtalan és semleges kémhatású kenőanyag 
PTFE-vel

•  Kiváló kényszerfutási tulajdonságok
• NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-
  feldolgozóipari alkalmazásra engedélyezve.
• Rendkívüli igénybevétel esetére (VKA-érték: 2400 N)
• Hőálló -30 °C és +250 °C között
• Ellenálló vegyszereknek és sós víznek
• Jó kúszási tulajdonságok, korrózióvédelem, 
  szilikonmentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 64181601
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Rozsdaoldó, olajozó és kenőanyag

Nagyteljesítményű
fúró- és vágóolaj
Kiváló minőségű vágóolaj általános és közepesen 
nehéz forgácsolási feladatokhoz a fémfeldolgozó 
iparban.

•  A legtisztább menetvágáshoz
• Szerszámkímélő
• Fúrás, vágás, esztergálás, marás, fűrészelés és 
  hidegalakítás során hűtő és kenő hatást fejt ki
• Alkalmas ötvözött és ötvözetlen acélhoz, öntvény-
  ekhez, króm-nikkel-vegyületekhez, rézhez, titán-
  hoz, mangánhoz, alumíniumhoz és ötvözeteikhez
• Ásványi olajoktól és klórtól mentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 61730621
5 l koncentrátum  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: Art.-Nr. 61730721

Aktív
EDI speciális rozsdaoldó 
Gyorsan kilazítja a motoron korrózió miatt be-
ragadt befecskendező fúvókákat/injektorokat

• 4-szeres hatással
• A hatóanyag különleges összetételének 
  köszönhetően -30°C-ig terjedően hidegsokk-hatást 
  vált ki
• A hidegsokk hatására a rozsda szerkezeté-
  ben mikrorepedések keletkeznek az injektor 
  tömítőgyűrűjén, ezeknek köszönhetően a hatóa-
  nyag gyorsabban és mélyebbre tud behatolni
• Hatékonyan eltávolítja a szennyező kérget, olaj-
  maradékot, elgyantásodott részeket és hasonlókat
• A csúszásaktív PTFE-részecskék gondoskodnak a 
  megfelelő csúszóképességről, és megkönnyítik az 
  injektorok kiszerelését

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6610050

Nagyteljesítményű
grafit-olaj
Rozsdaoldó, kenőanyag, korrózióvédő, tisztítószer

• Hatékony -30 °C és +450 °C között
• Nyomásálló és hőálló
• Magas nyomáson jó kenési tulajdonságokkal 
  rendelkezik (VKA-érték: 1200 N)
• Nagyobb kenési teljesítmény 
  hőmérsékletemelkedés hatására
• Ideális kenési hatás nedves légtérben
• Elektromosan vezetőképes, szilikonmentes
• Nincs elgyantásodás

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6003071
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 660450

Aktív
fagyasztós rozsdaoldó 
Rendkívül gyorsan kilazítja az elrozsdásodott csa-
varozásokat a rendkívüli lehűtés hatására

• Sokk-eljegesedés -35 °C-ig
• A hidegsokk hatására a rozsda szerkezetében 
  mikrorepedések keletkeznek, ezeknek 
  köszönhetően a hatóanyag gyorsabban és 
  mélyebbre tud behatolni
• Hatékonyan eltávolítja a szennyező kérget, olaj-
  maradékot, elgyantásodott részeket és hasonlókat
• PTFE-vel, ezáltal anyagkímélő hatású (a menetet 
  a dörzsölő rozsdarészecskék csak minimálisan 
  terhelik, és nem károsítják)
• Szilikon- és savmentes 

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6610001

Az új jégtörő a rozsdaoldók között
A Caramba EDI különleges oldója nagyon hatékony szer, széles alkalmazási spektrummal. Arra fejlesztették ki, hogy 
a berozsdásodott injektorokat eltávolítsák vele a hengerfejből, ezen kívül erős rozsdaoldóként, bekeményedett 
szennyeződések, olajmaradványok és elgyantásodott anyagok eltávolítására is alkalmazzák.

Az EDI különleges rozsdaoldó hatásmódja
Amikor az EDI különleges rozsdaoldót felpermetezik, rendkívüli lehűlést hoz létre -30 °C alá. A rozsda szerkezete 
ilyenkor azonnal feltörik, mikrorepedések képződnek, a csúszásaktív PTFE-részecskék mélyen behatolnak a rozsdaré-
tegbe, és belülről fejtik ki kenő hatásukat.

Összességében:  a Caramba profi termékcsoportja magáért beszél, egyesíti a leghatásosabb és leginnovatívabb 
receptúrákat.

ABC
TUDÁS
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Rozsdaoldó, olajozó és kenőanyag

Nagyteljesítményű
multifunkciós kenő spray 
Rozsdaoldó, kenőanyag, érintkező-spray, korrózi-
óvédelem, tisztítószer

•  NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-feldol-
gozóipari alkalmazásra engedélyezve

• Nagyon jó kenési tulajdonságok
• Nagy nedvesség-kiszorítás
• Jó kúszási tulajdonságok
• Hatékony védelem a nedvesség és a korrózió 
  okozta zavarok ellen
• Hőálló -30 °C és +150 °C között
• Szilárd anyagok nélkül, szilikonmentes, és nincs 
  elgyantásodás

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 661905

Nagyteljesítményű
PTFE spray
Szintetikus bázisú univerzális kenő- és védőanyag

• Hatékony -30 °C és +250 °C között
• Kémiailag ellenálló
• Kiváló kényszerfutási tulajdonságok
• Magas nyomáson nagyon jó kenési tulajdonsá-
  gokkal rendelkezik (VKA-érték: 1600 N)
• Elektromosan nem vezetőképes, szilikonmentes
• Minden légtérben alkalmazható (vákuumban is)
• A vízzel szembeni nagy ellenállóképesség 
  meggátolja a nemkívánatos eljegesedést
 
500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60278505

Nagyteljesítményű
„Rasant“ rozsdaoldó
A specialista

•  Rendkívül gyorsan oldja a rozsdát
• Nagyon jó eloszlási tulajdonságok
• Feloldja az erősen elrozsdásodott kötéseket
• Hatékony a szennyező kérgek, olajmaradékok, 
  elgyantásodott részek és hasonlók ellen
• Szilikonmentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6007081
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 6007051

Aktív
rozsdaoldó
biológiailag lebontható

Gyors rozsdaoldásra elrozsdásodott összekötő ele-
meken, mint csavarok, anyák, csuklók, zsanérok, 
kapcsolók és mechanikai alkatrészek

•  NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-feldol-
gozóipari alkalmazásra engedélyezve.

• Kiváló eloszlási képesség
• Beszivárog a rozsda alá
• Kiszorítja a nedvességet
• Utánkenő hatóanyagokat tartalmaz
• Kigyantásodás és összeragadás nincs
• Nem támadja meg a lakkokat
• Szilikon- és savmentes
• CEC-L-33-A-93 teszt eredménye alapján 
  biológiailag 100 %-ig lebontható

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6022001
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Rozsdaoldó, olajozó és kenőanyag
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Intenzív
MoS2  rozsdaoldó
Rozsdaoldó, kenő- és kúszóolaj

•  Rozsdaoldó
• Különösen véd a kopás ellen
• Jó kenési képesség
• Hőálló -40 °C és +450 °C között
• Ultranagy vákuumhoz alkalmas
• Szilikonmentes

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6002081
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 60028847

Nagyteljesítményű
szilikon spray
Multifunkcionális kenő- és ápolószer fémekhez, 
műanyagokhoz és gumihoz

• NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-
  feldolgozóipari alkalmazásra engedélyezve.
• Kenés és ápolás
• Hőálló -30 °C és 200 °C között
• Színtelen és szagtalan, nincs foltképződés
• A vízzel szembeni nagy ellenállóképesség 
  meggátolja a nemkívánatos eljegesedést

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6103051

Nagyteljesítményű
szintézis olaj
Fém-, műanyag- és gumirészek kenése és ápolása 
lakkozó üzemekben

•  Ápolja a műanyagot és a gumit  
• Erős mechanikai igénybevételek (VKA = 1800 N)   
  esetén is kenést biztosít
•  Átfesthető (csak kis cseppek / véletlen szennyeződések; 
elválasztószer felületi felhordás esetén!)

• Hőálló -30 °C és +200 °C között
•  Szilikon- és ásványiolaj-bázisú kenőanyagokkal keverhető
•  A vízzel szembeni nagy ellenállóképesség meggátolja az 
eljegesedést

•  Nem tartalmaz szilárd anyagokat, tartalmaz szilikont, 
  színtelen és majdnem szagtalan

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 629905

Szuper 
eredeti többfunkciós spray
Rozsdaoldó, kenőanyag, érintkező-spray, korrózi-
óvédelem, tisztítószer

•  Nagyon jó kenési tulajdonságok
• Nagy nedvesség-kiszorítás
• Hőálló -40 °C és +180 °C között
• Szilárd anyagok nélkül
• Szilikonmentes, nincs elgyantásodás
• Hatékony védelem a nedvesség és a korrózió 
  okozta zavarok ellen
• Jó kúszási tulajdonságok

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6612011
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 6000410
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 600049
200 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám:  600059

ABC
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A Caramba világújdonsága: Innovatív szintézis olaj  
Egyesíti magában az ásványi és a szilikon-tartalmú kenőanyagok előnyeit
A szinte minden felülettel összeférhető, színtelen és majdnem szagtalan szintézisolaj különösen széles alkalmazási 
területet fed le. Magas nyomáson maga is rendkívül jó kenési tulajdonságokkal rendelkezik (VKA-érték: 1800 N). 
Rendkívül hőálló (-30 és +200 °C között) és vízzel szemben ellenálló, tehát még a legkeményebb téli időben is védel-
met nyújt a fémes kötéseknek, valamint a guminak és a tömítéseknek eljegesedés és kiszáradás ellen. Mivel ezen 
kívül víztaszító is, a szintetikus olaj érintkező-sprayként is alkalmazható, a korróziót megállítja.  

A gyakorlatban mindez azt jelenti: Az anyagot még a lakkozó üzemekben is gond nélkül lehet alkalmazni, még 
akkor is, ha véletlenül porlasztott köd lép ki a kenési hely körül, de mindez nem vezet többé lakkozási zavarokhoz, 
mint ahogy a szokásos szilikonos kenőanyagoknál szokott lenni.  

A gépjárműgyártók bizonyítják ezt: Az innovatív szintetikus olajat Európa vezető gyárai is 
kipróbálták, és jónak találták.  
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Műszaki tisztító termékek

Intenzív
féktisztító acetont nem tartalmaz
Fékek és egyéb gépjárműrészek tisztítása

•  Gyorsan tisztít
• Tökéletesen maradékmentes
•  Maradéktalanul zsírtalanít
•  Gyorsan szárad
•  Acetonmentes – semleges a gumi, műanyag és 

lakkozott felületekkel szemben
• Szilikonmentes

500 ml  |  Csom. egys.: 12   |  Cikkszám: 6026381
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 6026091
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6026101
60 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6026111

Nagyteljesítményű
féktisztító acetont tartalmaz
A féket és a gépjármű egyéb részeit a legrövidebb 
időn belül tisztítja

•  Gyorsan szárad
•  Kiváló tisztítási teljesítmény
• Acetont tartalmaz
•  Kiváló oldó és eltávolító hatás gyanták, zsírok és 

olajok maradványai, stb. esetében
• Ellenőrizte: Szövetségi Fizikai-Műszaki 
 Vizsgálóállomás, Braunschweig
•  Alsó robbanási határ > 1,5 térf.-%

500 ml  |  Csom. egys.: 12  |  Cikkszám: 6025211

Nagyteljesítményű
elektronikai alkatrész tisztítószer
Elektromos berendezések és elektronikai alkatrés-
zek gyors és megbízható tisztítására szolgál

•  A szerkezeti egységeket tisztítja és ápolja
•  Maradéktalan elpárolgás
•  Oldja a gyantát
•  Biztosítja az optimális érintkezést, megakadályo-

zza a kúszóáramot, megszünteti az érintkezőkön 
kialakuló ellenállást és feszültségesést

•  Hatékony az elgyantásodott kontaktus-zsírok ellen
•  Eredményesen használható kapcsolókhoz, csatla-

kozókhoz, relékhez, nyomtatott áramkörökhöz, stb.

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60358542

Intenzív
sűrített levegő spray  
Eltávolítja a legkisebb porrészeket az érzékeny 
felületekről

•  Tiszta és száraz sűrített gáz
•  Elektronikai szerkezeti egységek és berendezések 

tisztítására
•  360°-os szeleppel
• Erősített fúváserősség
•  Stabil gáznyomás a teljes kiürülésig
•  Stabil gáznyomás a teljes kiürülésig

270 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6285001
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Gyúlékonyság a vizsgálópadon
A legtöbb oldószer-bázisú tisztítószer tartalmaz gyúlékony anyagokat. Ha ezeket szakszerűtlenül alkalmazzák, 
például forró felületek vagy nyílt láng közelében, veszélyesek lehetnek. Különösen a szivattyú portalanítása vagy 
aeroszolos dobozok használata esetén kell a porlasztott sugár visszagyulladását kizárni. Ezért a Caramba az ilyen 
anyagokat bevizsgáltatja a Német Szövetségi Fizikai-Műszaki Vizsgálóállomással (PTB).  

A vizsgálati eljárás részletes leírása:
A terméket rápermetezik egy kb. 825 °C hőmérsékletű fémrúdra. Eközben azt vizsgálták és dokumentálják, hogy 
bekövetkezett-e lángvisszacsapás az aeroszolos dobozig. Végezetül ellenőrzik, hogy a szétspriccelt maradékok to-
vább égnek-e. A tesztet többször elvégzik, a porlasztás időtartamát lépésről lépésre hosszabbnak véve. Ugyanezt az 
eljárást több aeroszolos dobozon is megismétlik. Ilyen módon vizsgálta a PTB például a Caramba nagyteljesítményű 
féktisztító szerét is. Az eredmény: Nincs visszagyulladás. Nincs továbbégés.
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Nagyteljesítményű
ipari tisztítószer  Acetont tartalmaz
Minden fajtájú géprészt és felületet, pl. 
hajtóműveket, fogaskerekeket, nagy terhelésű 
láncokat, acélsodronyokat, stb. tisztít és zsírtalanít

•  Gyorsan szárad
• Maradványtól mentesen hat
•  Feloldja az olajos szennyeződéseket, eltávolítja a be-
keményedett, elgyantásodott piszkot és maradékokat

•  Mentes adszorbeálható szerves 
halogénvegyületektől (AOX) és halogénezett (flu-
orozott és klórozott) szénhidrogénektől

•  Ellenőrizte: Német Szövetségi Fizikai-Műszaki 
Vizsgálóállomás, Braunschweig

• Alsó robbanási határ >1,5 térf.-%

500 ml  | Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60250001

Intenzív
hideg tisztítószer
Motorok és fémrészek tisztítása

• Intenzív tisztítás
•  Nem terheli a szennyvizet és a környezetet
•  Szennytaszító
• Oldja az olajt, a gyantát és az elkérgesedéseket
•  Gyorsan szétválaszt
•  Nem terheli a szennyvizet, és adszorbeálható 

szerves halogénvegyületektől (AOX) mentes
•  Optimálisan összeférhető a gumival és a tömíté-

sek anyagaival
•  Hatékony alkalmazás a mobil és a fix tisztítóbe-

rendezésekben

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60542803
10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 60541001
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 60542201

Intenzív
szilikon- és viasz-eltávolító
Szilikon- és viaszmaradványok eltávolítására 
üvegfelületekről, valamint lakkozott és krómozott 
felületekről

•  Eltávolítja az erős szennyeződéseket a sima 
felületekről

•  Gond nélkül és tökéletesen eltávolítja a szilikon-
maradványokat, fagyantákat, kátrányt, olajat és 
kormot 

•  A tiszta és vakításmentes kilátásért
•  Alkalmazható üvegen, lakkozott és krómozott 

fémes felületeken
•  Fluor- és klór-szénhidrogéntől, acetontól és 

aromás vegyületektől mentes
•  Nem korrozív

5 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6025511

Műszaki tisztító termékek
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	  Reinigen und Entfetten von glatten Oberflächen
	  Nicht korrosiv
	  Frei von FCKW, CKW, Aceton und Aromaten

Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, Baumharze, Teer, Öl und Ruß. Anwendbar auf Glas, lacki-
erten und verchromten Oberflächen. Glasflächen erhalten eine schlieren- und reflexfreie Oberfläche.
Anwendung: Produkt gut schütteln. Auf ein feuchtes Tuch oder Schwamm geben und mit leichten 
Druck in kreisenden Bewegungen auftragen. Produkt antrocknen lassen und anschließend mit einem 
sauberen Tuch auspolieren.
Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter.

Silikon- und Wachsentferner

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu
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Üzemi és speciális tisztítószerek  

Intenzív
rozsdamentes acél tisztító
Mindenféle beltéri és kültéri fémfelület tisztításá-
ra és védelmére alkalmas

•  Védelmet nyújt a szennyeződések és ráfutások 
ellen

•  NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-feldol-
gozóipari alkalmazásra engedélyezve.

•  Antisztatikus és ápoló
•  Eltávolítja a szennyeződést, vízkőlerakódást, szál-

lórozsdát, zsír-, olaj- és gyantafoltot
•  Hatékony nemesacélon, alumíniumon, rézen és 

bronzon
• Optimális védelem ráfutások ellen

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 63308401
5 l  |  Csom. egys.: 2  |  Cikkszám: 63308501

Intenzív
tisztítószer padlótisztító automa-
tához  koncentrátum
Padlótisztításhoz az iparban, épülettisztításhoz

•  Kiváló hatásfok, kevés habzás
•  Oldja a szennyeződéseket, pl. olaj, zsír, gumi-

ledörzsölődések, stb.
•  Minden általánosan használatos takarítógéphez 

alkalmazható
•  Nitrilo-triecetsavat nem tartalmaz
•  pH-érték: kb. 13,2

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6924052
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6924151

Intenzív
általános tisztítószer
koncentrátum

Erősen koncentrált tisztítószer épületek, nagyko-
nyhák, járművek és ipari feladatok alapos és 
anyagkímélő tisztításához

•  Eltávolítja még az olyan makacs szennyeződéseket is, 
mint pl. olaj, zsír, nikotin, korom, gyanta, szappan, 
tinta, bogarak, stb.

•  Környezetkímélő, mivel biológiailag lebontható
•  Magas koncentrációjának köszönhetően gazdasá-

gos a felhasználásban
•  NSF tanúsítvánnyal rendelkezik, élelmiszer-feldol-

gozóipari alkalmazásra engedélyezve.
• Kézi vagy gépi alkalmazásra
•  pH-érték: kb. 11,3
•  Keverési arány a szennyeződés függvényében:  

1 : 5 ... 1: 50

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6901310
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6901021
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Intenzív
csempe- és csarnoktisztító
koncentrátum

Nagy hatékonyságú, vízoldható, erősen savas 
kémhatású tisztítókoncentrátum, gyors mélyreha-
tással

•  Nagyon hatékony vízkőlerakódásokkal szemben
•  Biológiailag lebontható az OECD előírások szerint
•  Alkalmazható üzemi padlókra, szaniter helyisége-

kben, mosócsarnokokban, stb.
•  Csak savval szemben ellenálló felületre alkalmaz-

ható
•  Szennyvíz-ártalmatlanítás koaleszcens- / 

könnyűfolyadék-szeparátorral
•  A koncentrátum pH-értéke: < 0,5

5 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 5281050
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 5281252

 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.
• Für alle glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen 
• Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett,  
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.
• Manuell oder maschinell anwendbar
• NSF-geprüft und biologisch abbaubar
• Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 50

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Środek czyszczący o dużej koncentracji do gruntownego i de-
likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 
pojazdów oraz do czyszczenia przemysłowego.
• Do wszystkich gładkich, niewrażliwych na wodę powierzchni 
• Usuwa silne zanieczyszczenia, takie jak oleje, smary, nikotynę,  
 sadzę, wosk itp.
• Nakładanie ręczne lub maszynowe
• zbadany zgodnie z NSF, biologicznie degradowalny
• Stosunek mieszania w zależności od stopnia zanieczysz- 
 czenia 1 : 5 do 1 : 50

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 
rengøring på områderne bygninger, storkøkkener, køretøjer 
og industri.
• til alle glatte overflæader, der tåler vand 
• fjerner vanskeligt snavs som  olie, fedt, nikotin, sod, voks etc.
• kan anvendes manuelt eller i maskiner
• NSF-certificeret kontrolleret og biologisk nedbrydelig
• blæandingsforhold alt efter forurening 1 : 5 til 1 : 50

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

  Frigivelse for næringsmiddelindustrien
Høykonsentrert rengjøringsmiddel for grundig og materialskå-
nende bygnings-, storkjøkken-, kjøretøy- og industrirengjøring.
• For alle glatte flater som ikke er ømfintlige for vann 
• Fjerner hardnakket smuss som olje, fett, nikotin, sot, voks osv.
• Kan brukes manuelt eller maskinelt 
• NSF-kontrollert og biologisk nedbrytbar
• Blandeforhold alt etter tilsmussing 1 : 5 til 1 : 50

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

 DE Automaten-Bodenreiniger 

 Hervorragende Reinigungsleistung
Zur Reinigung von Fußböden in der Industrie und in der 
Gebäudereinigung mit Reinigungsautomaten. Hochwirksam, 
schaumarm, alkalisch. Löst Verschmutzungen aller Art wie Öl, 
Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste. 
Ohne-NTA. Anwendung: Die Reinigungsmaschine je nach Ver-
schmutzungsintensität mit einer 0,5 - 5%igen Lösung befüllen. 
Für alle gängigen Reinigungsmaschinen geeignet. Bitte beach-
ten Sie die technischen Merkblätter!

 PL Cleaner Maszyny piętrze

  Doskonałe właściwości czyszczące
Do czyszczenia podłóg w zakładach przemysłowych oraz do 
czyszczenia budynków przy użyciu automatów czyszczących. 
Wysoce skuteczny, nie pieniący się, alkaliczny. Rozpuszcza 
zabrudzenia wszelkiego rodzaju jak: olej, tłuszcz, opiłki 
metali, syntetyki lub gumy oraz resztki wosku. Bez-NTA. 
Zastosowanie: Maszynę czyszczącą, w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia napełnić roztworem 0,5 -5 %. Dostosowany 
do wszystkich powszechnie stosowanych maszyn czyszczą-
cych. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych! 

Kod produktu dla środka czyszczącego: GU 70.

 DK Maskiner-Floor Cleaner 

 Fremragende rengøringseffekt
Til rengøring af gulve i industrien hvor gulvvaskemaskiner 
anvendes. Højeffektiv, lavtskummende, alkalisk. Opløser 
smudsbelægninger af alle arter såsom olie, fedt, samt rester 
af metal, kunststof, gummi  og voks. Uden-NTA. Anvendelse: 
Påfyldes gulvvaskemaskinen afhængig af opgavens art i en 
0,5 - 5% opløsning. Velegnet til alle slags rengøringsmaskiner. 
Se de tekniske datablade!

 NO Automat-Gulvrenser

  Fremragende rengjøringseffekt
For rengjøring av gulv innen industri og bygningsrengjøring med 
rengjøringsautomater. Svært effektiv, skummer lite, alkalisk. Lø-
ser alle typer smuss som olje, fett, metall-, plast- og gummisli-
tasje i tillegg til voksrester. Bruk: Alt etter smussintensiteten 
fylles maskinen med en 0,5 - 5 %-løsning. Egnet for alle vanlige 
rengjøringsmaskiner. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Produktkode for rengjøringsmidler: GU 70

Automaten-Bodenreiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

 DE Fliesen- und Hallenreiniger

 Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
Reinigung von Betriebsböden, Waschhallen, Fliesen und Sanitär-
räumen. Entfernt Kalk- und Ölverschmutzungen. Wirtschaftlicher 
Einsatz, da hochkonzentriert.  Biologisch abbaubar gemäß 
OECD-Norm. Abwasser können über den Koaleszenz-/Leicht-
flüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. Hinweis: Nur auf 
säureresistenten Oberflächen anwendbar. Mischungsverhältnis: 
Je nach verschmutzungsgrad 3-20% mit Wasser. Bitte beachten 
Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia płytek i hal

  Duża skuteczność w przypadku zanieczyszczeń kamieniem 
wapiennym

Czyszczenie podłóg zakładów, hal pralni, płytek i pomieszczeń 
sanitarnych. Usuwa osad  kamienny i zanieczyszczenie olejem. 
Ekonomiczne stosowanie ze względu na wysoką koncentrację.  
Rozkład biologiczny zgodnie z normą OECD. Ścieki mogą być 
odprowadzane poprzez separator koalescencji / cieczy lekkiej. 
Wskazówka: Możliwość stosowania tylko na powierzchniach 
odpornych na kwasy. Stosunek mieszanki: W zależności od 
stopnia zanieczyszczenia 3-20% z wodą. Proszę przestrzegać 
instrukcji technicznych.

 DK Flise- og hallerens 

 Meget effektiv mod tilkalkning
Rensning af fabriksgulve, vaskehaller, fliser og sanitærrum 
Fjerner kalk- og olieforureninger. Økonomisk i brug, da meget 
koncentreret.  Biologisk nedbrydelig iht OECD-standard. 
Spildevand kan føres via coalescence-/ letvæskeadskilleren. 
Information: Må kun anvendes på syrefaste overflader. 
Blandingsforhold: Alt efter forureningsgrad 3-20% med vand. 
Bemærk også de tekniske datablade.

 NO Flise- og hallrenser 

  Svært effektiv mot kalksmuss
Rengjøring av firmagulv, vaskehaller, fliser og sanitærrom. Fjer-
ner kalk- og oljetilsmussing. Middelet er høykonsentrert og der-
for økonomisk i bruk.   Biologisk nedbrytbar iht. OECD-normen. 
Avløpsvann kan avledes via koalesensutskiller eller utskiller for 
lettflytende væsker. Instruks: Må kun benyttes på syreresis-
tente overflater. Blandingsforhold: Alt etter tilsmussingsgrad 
3-20% med vann. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Fliesen- und Hallenreiniger 

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

26   27



Üzemi és speciális tisztítószerek  

Aktív
vízlágyító koncentrátum
viaszmaradványok és nagynyomású
mosókészülékekhez

•  Erősen koncentrált
•  Meggátolja a vízkőlerakódásokat a fűtőkígyókon, 

vezetékeken
•  Kemény víz esetében is kiválóan hat
•  Nitrilo-triecetsavat nem tartalmaz
•  pH-érték: kb. 9

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6925052

Intenzív
műhelytisztító koncentrátum
Erősen koncentrált, lúgos kémhatású tisztítószer  
csarnokok, padlók és üzemi területek tisztításához

•  Kiváló oldóerő olaj, zsír és szennyeződések ese-
tében

•  Környezetkímélő, a mosó- és tisztítószerekről 
szóló német rendelet (RVO) értelmében biológiai-
lag lebontható

•  Emulzióbontó (az olaj és zsír elválasztása önállóan 
megy végbe)

•  Szennyvíz-ártalmatlanítás koaleszcens- / 
könnyűfolyadék-szeparátorral

•  Kézi vagy gépi alkalmazásra
•  pH-értéke (5 %-os vizes oldatban): 12,0

5 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 5447060
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 5447252

Nagyteljesítményű
címke és ragasztónyom eltávolító
Makacs szennyeződések maradéktalan 
eltávolítása

•  Minden sima felületre
•  Leoldja a kemény, nem szívóképességű alapról a 

címkék, ragasztók és festékek okozta foltokat
•  Maradványtól mentesen hat
•  Alkalmazható króm- és üveg-felületekre, valamint 

más sík felületekre

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 66140704

Intenzív
PVC padlótisztító koncentrátum
Ipari csarnokok, sportcsarnokok és folyosók 
tisztítására stb.

•  Eltávolítja a műanyag padlón, felületkezelt parkettán 
és rétegelt betonpadlón keletkező cipő- és fékezési 
nyomokat, filctollal vagy golyóstollal létrehozott 
csíkokat

•  Kiváló zsíroldó tulajdonságokkal
• Nitrilo-triecetsavat nem tartalmaz

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6912101
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Intenzív
gép- és alkatrész-tisztítószer
koncentrátum

Gépek, motorok, alvázak, alsó lemezek, stb. 
tisztítására 

•  Takarékos felhasználás, az erős koncentrátumnak 
köszönhetően

• Magas szennyoldóképesség
•  Eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs 

szennyeződéseket
•  Nitrilo-triecetsavat nem tartalmaz
•  pH-érték: kb. 12,8

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6910101
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6910251

Aktív
olajfolt-eltávolító
Olajfoltok, fűtőolaj és dízel üzemanyag eltávolítá-
sa parkolókban, bejárókból és garázspadlókról

•  Mindenféle szívó és nemszívó altalajhoz alkal-
mazható

•  Alkalmas természetes és beton-kövekre, agyag- 
és horzsakőre, esztrichre, klinkerre, kerámiára és 
padlótextíliákra

•  Jó tapadás, erős lejtésű felületeken is alkalmaz-
ható

1 l  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 606801
10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6060331

Intenzív
erős hatású ipari tisztítószer 
koncentrátum

Javító, ipari és élelmiszeripari területek 
tisztítására

•  Erősen koncentrált tisztítószer
•  Kiváló tisztítási teljesítmény
•  Eltávolítja az olajos és zsíros szennyeződéseket, 

elkérgesedéseket és elgyantásodásokat, stb.
•  Nitrilo-triecetsavat nem tartalmaz
•  pH-érték: kb. 13,5

10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6926052
25 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6926252

Intenzív
Szállórozsda eltávolító koncentrátum
Eltávolítja a szállórozsdát és a korróziós je-
lenségeket személy- és tehergépkocsikról, 
haszonjárművekről és sínen mozgó járművekről 
Felni-előkészítéshez is használható.

•  Oldószermentes, antikorrozív különleges tisztítós-
zer

•  Erősen koncentrált
•  Hígítása az alkalmazástól függően 1:2 és 1:10 

között
•  Savra érzékeny anyagok tisztítására nem alkal-

mas!
•  A koncentrátum pH-értéke: <0,5

5 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 5281550

 DE PVC-Boden-Reiniger

 Sehr gute fettlösende Eigenschaften
Entfernt Schuhstrich- und Bremsrückstände auf Kunststoffböden, 
versiegeltem Parkett, beschichteten Betonböden. Beseitigt Filz- 
und Kugelschreiberstriche sowie Preisschilder und Etikettenreste 
auf Kunststoff-Flaschen. Ohne-NTA. Anwendung: Pur bzw. 1:1 
mit Wasser verdünnt auftragen. Flächen mit Wasser nachwi-
schen und Schmutzwasser aufnehmen. Achtung: Auf Kunst-
stoff- und lackierten Flächen ist ein Materialangriff möglich. 
Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter! Vor Entsorgung 
Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek do czyszczenia podłogi z PVC

 Bardzo dobre właściwości rozpuszczania tłuszczów
Usuwa ślady pozostawione przez podeszwy butów i śladów 
hamowania na podłogach z tworzywa sztucznego, lakierowanym 
parkiecie, malowanych podłogach betonowych. Usuwa ślady 
pisaków i długopisów oraz etykiety z cenami i pozostałości 
etykiet z butelek z tworzywa. Bez-NTA. Zastosowanie: Nanosić 
bezpośrednio po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1. Przetrzeć 
powierzchnie wodą i zebrać zanieczyszczoną wodę. Uwaga: 
Na powierzchniach z tworzywa i lakierowanych możliwa reakcja z 
materiałem. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK PVC Gulvrengører  

 Meget god fedtopløsning
Fjerner sko- og bremsemærker på kunststofgulve, forseglet 
parket, overfladebehandlede betongulve. Fjerner filt- og 
kugelpenmærker samt prisskilte- og mærkatrester på 
plastflasker. Uden-NTA. Anvendelse: Påføres ufortyndet 
eller fortyndet med vand i forhold 1:1. Skyl verfladerene efter 
med vand og fjern det snavsede vand. OBS: På kunststof- og 
kalerede flader er det muligt at materialet angribes. Se de 
tekniske datablade!

 NO PVC-Gulv-Renser

  Svært gode fettløselige egenskaper
Fjerner skomerke- og bremserester på plastgulv, foreglet par-
kett, belagt betonggulv. Fjerner tusj- og kulestiftstreker i tillegg 
til prislapper og etikettrester på plastflasker. Bruk: Påfør i ren 
form eller fortynnet 1:1 med vann. Etterskyll flatene med vann 
og samle det skitne vannet. OBS: For plast- og lakkerte flater er 
metallangrep mulig. Ta hensyn til de tekniske databladene.

PVC-Bodenreiniger 
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 DE Werkstatt-Reiniger

 Hervorragend Schmutzlösend
Intensive Reinigung von Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung. 
Beseitigt Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen. Manuell 
oder maschinell anwendbar. Umweltschonend, da biologisch 
abbaubar. Wirkt Entemulgierend. Abwasser können über den 
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. 
Mischungsverhältnis: Je nach Verschmutzungsgrad 1-3% mit 
Wasser. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia warsztatu

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Intensywne czyszczenie hal, podłóg i przestrzeni roboczej. 
Usuwa olej, smar i inne zanieczyszczenia. Nakładanie ręczne 
lub maszynowe. Chroni środowisko, ponieważ ulega biode-
gradacji. Usuwa emulsje. Ścieki mogą być usuwane przez 
separator koalescencji / cieczy lekkiej. Stosunek mieszanki: 
W zależności od stopnia zanieczyszczenia 1-3% z wodą. Proszę 
przestrzegać instrukcji technicznych.

 DK Værkstedsrens 

 Fremragende opløsning af snavs
Intensiv rensning ved rengøring af haller, gulve og fabrikslo-
kaler. Fjerner olie, fedt og anden forurening. Kan anvendes 
manuelt eller i maskiner Miljøvenlig, da biologisk nedbrydelig. 
Virker emulgerende Spildvand kan afledes via coalescence/
letvæskeadskiller. Blandingsforhold: Alt efter forurenings-
grad 1-3% med vand. Bemærk også de tekniske datablade.

 NO Verkstedrenser

  Svært smussløsende
Intensivt rensemiddel til bruk ved rengjøring av haller, gulv og 
i firmaer. Fjerner olje, fett og annet smuss. Kan brukes manuelt 
eller maskinelt  Biologisk nedbrytbar og derfor miljøvennlig. 
Virker avemulgerende. Avløpsvann kan valedes via koalesensut-
skiller eller utskiller for lettflytende væsker. Blandingsforhold: 
Alt etter tilsmussingsgrad 1-3 % med vann. Ta hensyn til de 
tekniske databladene.

Werkstattreiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

 DE Wasserenthärter

 Hoch wirksam
Spezialenthärter von hoher Konzentration. Bewahrt die Heiz-
schlange im HD-Gerät vor Kalkablagerungen. Auch bei extrem 
hartem Betriebswasser voll wirksam! Beugt dem verkalken von 
Leitungen vor! Ohne-NTA. Anwendung: 5 - 10 mg pro Liter Was-
ser und Grad pH. Die Zufuhr erfolgt über die Dosierein-richtung 
der Geräte. Entsprechend der Wasserhärte das Magnetventil 
des Steuergerätes einstellen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
für berufsmäßige Verwender erhältlich. Bitte beachten Sie die 
technischen Merkblätter. Vor Entsorgung Restentleeren, mit 
Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek zmiękczający wodę

  Bardzo skuteczny
Specjalny środek zmiękczający o wysokiej koncentracji Chroni 
węże grzewcze w urządzeniu HD przed złogami wapnia. Wysoka 
skuteczność również w przypadku bardzo twardej wody prze-
mysłowej! Zapobiega osadzaniu się wapnia w przewodach! 
Bez-NTA. Zastosowanie: 5 - 10 mg na litr wody i stopień pH. 
Doprowadzenie poprzez urządzenie dozujące urządzeń. Usta-
wić zawór elektromagnetyczny urządzenia sterującego odpo-
wiednio do twardości wody. Karta charakterystyki substancji 

niebezpiecznych na żądanie zawodowych użytkowników. 
Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Blødgøringsmiddel

 Højt effektiv
Specialafkalker med høj koncentration. Beskytter varmeslan-
gen i varmtvandsapparatet mod kalkaflejringer. Virker også 
ved meget hårdt vand! Forebygger ledningernes tilkalkning! 
Uden-NTA. Anvendelse: 5 - 10 mg pr. liter vand og pH-værdi. 
Tilføres via apparaterneds doseringsudstyr. Styreenhedens 
magnetventil indstilles i henhold til vandets hårdhed. Sik-
kerhedsdatablad stilles efter forespørgsel til rådighed for 
professionelle brugere. Se de tekniske datablade!

 NO Vannavherder

  Svært virksom
Høykonsentrert spesialavherder. Beskytter varmeslangen i 
HD-enheten mot kalkrester. Virker også perfekt ved hardt drifts-
vann! Forebygger forkalking av ledningene! Bruk: 5 - 10 mg per 
liter vann og grad pH. Tilførselen skjer via enhetens doserings-
innretning. Innstill magnetventilen til styreenheten i henhold til 
magnetventilen. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Wasserenthärter

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

Flugrostentferner
	  Entfernt Flugrost von allen säureresistenten Oberflächen

Sauer eingestellter Spezialreiniger zur Entfernung von Flugrost an PKW, LKW, Nutz- und Schienenfahr-
zeugen. Lösungsmittelfrei, antikorrosiv und sehr ergiebig. Auch für die Felgenaufbereitung einsetzbar. 
Anwendung: Je nach Schichtdicke des Flugrostes in einer Verdünnung von 1:3 bis 1:5 mit Wasser 
verdünnt anwenden und ca. 1 Minute einwirken lassen. Anschließend Fahrzeug einer automatischen 
Fahrzeugwäsche zuführen oder aber manuell mittels Hochdruckreiniger abspülen.
Felgenreinigung: Bei der ersten Behandlung (Grundreinigung) pur bis 1:5 verdünnt einsprühen, max. 
1 Minute einwirken lassen, Schmutz mit Schwamm bearbeiten und anschließend mit viel Wasser abspülen. 
Bei den Anschlussreinigungen kann das Produkt 1:2 bis 1:10 mit Wasser verdünnt angewendet werden. 
Hinweis: Vor der Anwendung immer Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen! Nicht zur Reinigung 
von säureempfindlichen Materialien geeignet! Das Produkt nicht auf heißem Lack, bei starker Hitze 
oder direkter Sonneneinstrahlung aufsprühen, ansonsten besteht die Gefahr von Lackverätzungen. 
Metallüberzogene Kunststoffe sowie Alu-, Zink- und Messingteile können einer Oberflächenveränder-
ung unterliegen. Nicht für unlackierte Radzierblenden geeignet. Bei Sonderfelgen sind die Vorschriften 
des Herstellers zu beachten. 
Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu

 DE Industrie-Kraftreiniger

 Ausgezeichnete Reinigungsleistung 
Konzentrierter alkalischer Flüssigreiniger zur Lösung 
hartnäckiger Verkrustungen und Verharzungen von Öl- und 
Fettschmutz im Reparatur-, Industrie- und Lebensmittelbereich. 
Ohne-NTA. Anwendung: Je nach Grad der Verschmutzung 1:1 
bis 1:50 mit Wasser verdünnt anwenden. Teile und Flächen 
nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Leichtmetall- und 
Lackoberflächen im Vorversuch auf Beständigkeit prüfen. Bitte 
beachten Sie die technischen Merkblätter. Vor Entsorgung 
Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Mocny Zmywacz Przemysłowy

 Doskonałe właściwości czyszczące
Skoncentrowany środek czyszczący w płynie o wysokiej 
zdolności rozpuszczania uporczywych zabrudzeń oraz skorup 
z tłuszczu i oleju w działach warsztatowych, przemysłowych i 
środków spożywczych. Bez-NTA. Zastosowanie: W zależności 
od stopnia zabrudzenia stosować w roztworze 1:1 - 1:50 z 
wodą. Substancja żrąca! Nie stosować na aluminium. Można 
znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Industri Power Rens

 Udmærket renseydelse 
Koncentreret alkalisk renevæske til opløsnming af 
fastsiddende forureninger og harpiksdannelser af olie- og 
fedtsnavs på reparations-, industri- og fødevareområdet. 
Uden-NTA. Anvendelse: Anvendes alt efter forureningsgrad 
fortyndet med vand i forhold 1:1 til 1:50 . Skyl komponenterne 
med vand efter en kort indvirkningstid. Test letmetal- eller 
lakrede overfladers modstandsdygtighed inden brug. Se de 
tekniske datablade!

 NO Industri-Kraftrenser

  Fremragende rengjøringseffekt 
Konsentrert alkalisk renser i væskeform for løsning av 
hardnakkete rester av olje- og fettsmuss i reparasjons-, industri 
og næringsmiddelområdet. Bruk: Alt etter tilsmusningsgrad 1:1 
til 1:50 fortynnet med vann. Spyl deler og flater med vann etter 
kort innvirkningstid. Kontroller på forhånd om lettmetall- og 
lakkoverflater tåler behandlingen. Ta hensyn til de tekniske 
databladene.

Industrie-Kraftreiniger 
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 DE Maschinen- und Teilereiniger

 Sparsam im Verbrauch
Reinigungskonzentrat mit hohem Schmutzlösevermögen für LKW, 
Motoren, Chassis, Planen und Hallenböden. Entfernt leicht Öl, Fett und 
sonstigen hartnäckigen Schmutz rückstandslos. Wirkt entemulgierend 
und ist somit abwasserentlastend. Ohne-NTA. Anwendung: Je nach 
Verschmutzung bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Durch Aufsprühen, 
Aufbürsten oder im HD-Verfahren auftragen - an senkrechten Flächen 
immer von unten nach oben. Nach ca. 5 Minuten mit starkem 
Wasserstrahl oder mit HD-Gerät abspülen. Produkt nicht antrocknen 
lassen. Bei Leicht- und Buntmetallen und empfindlichen Lacken Ma-
terialangriff möglich. Vorversuch durchführen. Bitte beachten Sie die 
technischen Merkblätter. Vor Entsorgung Restentleeren, mit Wasser 
ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280
 PL Maszyny i części Cleaner

  Ekonomiczny w użyciu
Silny koncentrat do rozpuszczania brudu na pojazdach ciężarowych, linkach, 
podwoziach, plandekach i podłogach hal. Usuwa olej, tłuszcz i inne 
uporczywe zabrudzenia. Działa demulgująco,  nie ulega zagęszczeniu, 
a tym samym umożliwia separację wody w sytuacji zanieczyszczenia. 
Bez-NTA. Zastosowanie: Zależnie od stopnia zabrudzenia, rozcieńczyć 
w wodzie w proporcjach 1:50. Nanieść na powierzchnię spryskiwaczem, 
szczoteczką lub metodą wysokociśnieniową, na powierzchnie pionowe 
nanosić w kierunku od dołu ku górze. Po ok. 5 minutach spłukać silnym 
strumieniem wody lub przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego. 
Produkt nie może zaschnąć. W przypadku metali lekkich i kolorowych 
oraz delikatnych lakierów możliwe jest powstanie wżer. Przeprowadzić 
test próbny. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Maskion- og Komponentrens

 Økonomisk i brug
Specialrengører til motor, chasis, kunststof og gulve samt alle kø 
retøje,  er et yderst effektivt, synergistisk virkende rengøringsmid-
del til fjernelse af olie, fedt, sod på alle køretøjer. Produktet er 
fortrinligt til rengøring af kunststofoverflader, samt en fremragende 
problemløser til værkstedsgulve. Uden-NTA. Anvendelse: Fra 
ufortyndet til forblandet 1:50 med vand. Ved påføres med børste 
eller højtryk. Efter kort virketid, (ca. 5 min.) Afskylles med vand. Lad 
ikke produktet tørre ud. Ved lette eller farvede metaller samt sarte 
lakerede overflader kan materialet tage skade. Foretag prøve. Se de 
tekniske datablade!
 NO Maskin- og Delerenser

  Sparsom i bruk
Rengjøringskonsentrat med høy smussløsekraft for latebiler, motorer, 
chassis, presenninger og hallgulv. Fjerner lett olje, fett og annen 
hardnakket smuss uten problemer. Virker avemulgernende og dermed 
vannavlastende. Bruk: Alt etter tilsmusning fortynnes det inntil 1:50 
med vann. Påføres ved spyling, børsting og HD-behandling, på verti-
kale flater alltid nedenfra og oppover. Spyl med sterk vannstråle eller 
HD-enhet etter 5 minutter. Ikke la produktet tørke inn. For lett- eller 
jernfritt metall eller ømfintlig lakk er metallangrep mulig. Gjennomfør 
test på forhånd. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Maschinen- und Teilereiniger
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Tisztítás és ápolás

A kaméleon a keréktárcsa tisztítók  között
A felnik felülete a legtöbb esetben az utcai szennyeződésektől piszkos. Amilyen gyorsan ezek a szennyeződések 
lerakódnak a felnikre, ugyanolyan gyorsan el is lehet őket távolítani a szokásos felni-tisztítószerekben lévő szokásos 
tenzidekkel. A *tulajdonképpeni kihívás ezzel szemben a fékbetét-por lerakódásából adódik. Ugyanis: A gépjármű 
elhasználódásától és a fék igénybevételétől függően* növekszik a mikroszkópikusan kicsiny fémrészecskék aggress-
zivitása. Nagyobb fordulatszámoknál erővel ragadnak rá a felnire, és nagyon forrók lesznek.  Városi forgalomban a 
hőmérsékletük nagyjából 200 °C. Autópályán ez könnyen felszalad 500 °C fölé, hegyi utakon pedig akár 750 °C fölé 
is. Ilyenkor a részecskéknek a felni védő lakkrétegébe történő beégése is előfordulhat.

A Caramba aktív felnitisztítója olyan komponenseket tartalmaz, amelyek még fékezéskor is hatékonyak maradnak, 
és kíméletesen végzik a leoldást. Ha ez a folyamat lezárul, a felnitisztító színe kékről vörösre változik. Ennek oka a 
tisztítandó komponensek és a fémes fékpor közötti reakció. A felni a szer eltávolítása után tökéletesen mentes lesz 
a fékportól.

Intenzív
műszerfal ápoló szilikonmentes
A műszerfal és minden más műanyagrész kíméle-
tes tisztítása és ápolása gépjárművek belső 
terében

•  Szilikonmentes
• Lakkozó üzemeknek is alkalmas
•  Antisztatikus hatás
•  A matt felület továbbra is fénytelen marad
•  Eltávolítja a szürkefátylat
•  Értékes növényi viasz-komponenseket tartalmaz, 

melyek ápoló hatású védőfilmet képeznek

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 61310001

Intenzív
műszerfal ápoló szilikont tartalmaz
Mindenfajta műanyag felület és sima bőrfelület 
tartós hatású ápolása és színfelfrissítése

•  Mindenfajta műanyag felületet és sima 
bőrfelületet tisztít és ápol

•  Antisztatikus hatású, taszítja a szennyeződéseket
•  UV-védelemmel a kifehéredés ellen
•  Különösen kíméletes tisztítás a víz-alapú hab 

révén
•  Eltávolítja a szürkefátyolt a műszerfalról
•  Friss illattal

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6161051

Aktív
keréktárcsa tisztító  

semleges pH-értékű
Mindenféle alumínium, acél és króm anyagú 
felnihez, valamint lakkozott felületű felnihez 
alkalmazható

•  A DEKRA által bevizsgált minőség
•  Minden felnitípushoz alkalmas
•  Eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket, 

mint pl. fékpor, sólerakódások, stb.
•  Aktív tisztítás nehezen hozzáférhető helyeken is
•  Savmentes, nem károsítja a féktárcsát, a lakkot, a 

gumi- és műanyag alkatrészeket

400 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6270061
10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6270051

ABC
TUDÁS
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Tisztítás és ápolás

Intenzív
üvegtisztító hab
Üveg és mindenféle sík felület belső és külső 
tisztítására

• Azonnal tökéletesen csíkmentes
•  Rovarok, fátyol és lerakódások ellen
•  Gyorsan hat
•  Eltávolítja a makacs szennyeződéseket és a szer-

ves maradványokat
•  Csökkenti a páralecsapódást

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6290305
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Intenzív
„Magic Wonder“ csillogó felület 
varázsló
Tisztítja és csillogóvá varázsolja a sima felületeket

•  Tisztít, ápol és véd
•  sima felületekhez
•  Lakkra, krómra, műanyagra, stb.
•  Egy lépésben, előtisztítás nélkül ápol, tisztít és 

véd
•  Optimális fényt adó felületkezelés és védő hatás 

hónapokon át
•  Szilikont tartalmaz

400 ml  | Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6311161

Aktív
perfekt klima
Levegőrendszer-tisztító friss illat és higiénikus 
klíma az autóban

•  Eltávolítja a szagot okozó mikroorganizmusokat
•  Gondoskodik a friss illatról
•  Fertőtlenítő aktív hatóanyaggal
•  Hatásos a por- és szennyeződés-lerakódások, 

baktériumok és gombák okozta szagok ellen
•  Eltávolítja a kellemetlen szagokat a kárpitokból és 

szőnyegekből

100 ml  |  Csom. egys.: 20  |  Cikkszám: 64501101

Aktív
tisztító hab
Nagyon hatékony tisztítóhab minden lemosható 
felületre

• Ideális a felfrissítéshez
•  Műanyag, kárpit vagy sima bőr tisztítására
•  Friss illatú
•  Minden lemosható felületen használható
•  Eltávolítja a legmakacsabb szennyeződéseket
•  Optimálisan anyagkímélő
•  A stabil hab megkönnyíti a függőleges és nagy 

dőlésű felületek tisztítását
•  Anyagkímélő és környezetbarát, mivel a benne 

található aktív mosóanyagok biológiailag lebom-
lanak

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 64010601
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Korrózióvédelem és konzerválás

Nagyteljesítményű
rozsdavédő alapozó  vörösbarna
Speciális rozsdásodást gátló alapozó és alapozó-
töltő javító fényezéshez

•  Gyorsan szárad
• Kiváló korrózióvédelem
•  Jól szigeteli a csiszolt és spatulyázó masszával 

kitöltött részek széleit
•  Kereskedelmi forgalmazású nitro- és vízalapú 

lakkokkal átfesthető 

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 691509

Nagyteljesítményű
cink spray  
Tartós hatású galvanikus rozsdavédelem minden 
fajta fémen

•  Áthegeszthető és felüllakkozható
•  Több mint 144 órás (Alu-világos) ill. 1140 órás 

(matt szürke) védő hatás sósköd teszt során a DIN 
EN ISO 9227 szabvány szerint

•  Hőmérsékletálló +200 °C-ig (Alu-világos) ill. +600 
°C-ig (matt szürke)

Alu-világos  |  500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60768505
matt szürke  |  500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 60388505

Nagyteljesítményű
korrózióvédő viasz  
Átlátszó védelem a tárolás és szállítás során lak-
kozott és nem lakkozott felületek számára

•  Jó kúszási tulajdonságok
•  Védelmet nyújt a tárolás és szállítás során
•  Nem csepeg +100 °C-ig
•  Elasztikus filmréteget képez, amely hideg esetén 

is rugalmas marad
•  Gyorsan szárad
•  Ellenáll a sós víznek, és taszítja a nedvességet
•  Alumínium, vörösréz, sárgaréz és cink felületeken 

alkalmazható
•  Hideg tisztítószer és nagynyomású mosóberende-

zés segítségével eltávolítható

500 ml  |  Csom. egys.: 6  |  Cikkszám: 6406001

Nagyteljesítményű
tapadó alapozó világosszürke
Világos alapozófesték a korrózió és az időjárási 
hatások elleni védelemre. Javító fényezéshez és a 
tökéletes felületkezeléshez

•  Gyorsan szárad
•  Kiváló fedő tulajdonságokkal rendelkezik
•  Jó tapadás fém, üveg, fa, kő, kerámia, beton, 

lakkozható műanyag, stb. felületeken
•  Legyezős fúvókájának köszönhetően optimális 

szórásképet ad
•  Ellenáll a benzinnek, fénynek és az időjárás 

hatásainak
•  Magas szilárdtest-tartaloml
•  Kereskedelmi forgalmazású nitro- és vízalapú 

lakkokkal átfedhető

500 ml  |  Csom. egys.: 6    |  Cikkszám: 6620441
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Tengeri klíma a tesztkabinban – A sósköd teszt
A levegőben lévő oxigén és a nedvesség a fémek rozsdásodását okozzák. Ez a korróziós folyamat erősen károsíthatja 
a fém alkatrészeket. A Caramba Multi-olajai és kenőanyagai hatékony és hosszan tartó védelmet nyújtanak a rozsda 
ellen. De hogyan lehet objektíven igazolni a Caramba termékek magas hatásfokát? Ez az EN ISO 9227 ipari szabvány 
szerinti sósköd teszttel történik. Ennek során szabványos acéllemezeket helyezünk el 45°-os szögben a tesztkamrá-
ban, és állandó 35 °C hőmérsékleten vízgőz-sósköddel spricceljük.

A módszer előnyei:
A természetben állandóan változnak a korrózió szempontjából fontos tényezők, úgymint a levegő páratartalma, 
a hőmérséklet, a levegőben található káros anyagok, stb. Ezzel szemben a sósköd teszt során minden tényező 
irányítható. A korróziót elősegítő, mesterséges tengeri klímát hozunk létre. Néhány napon belül olyan folyamatokat 
tanulmányozhatunk, amelyek egyébként több hónapig vagy akár évig tartanának. Így laboratóriumi körülmények 
között pontosan meghatározható, hogy a felület hány százaléka mennyi idő alatt korrodálódik. A Caramba multi-
funkciós  olajai ennek során mindig azt igazolják, hogy teljesítik, amit ígérnek. 
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Kéztisztító
Alapos és gyors kéztisztítás
•  Univerzálisan alkalmazható a szennyeződések, 

olaj, zsír, festék, kátrány, gyanta és gumimarad-
ványok alapos és gyors eltávolítására

•  A szintetikus és természetes tisztító anya-
gok kombinációjának köszönhetően erős 
szennyeződésoldó hatású

•  Bőrkímélő kézmosó

300 ml  |  Csom. egys.: 20  |  Cikkszám: 6980300
3 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 698033
Adagolópumpa 3 l-hez  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 698020
10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6980310

Kézápoló krém
Ápolja az igénybevett kezeket

• Ápolja és regenerálja a kezeket 
•  Elősegíti a természetes védőréteg képződését a 

bőrön
•  Hidratáló hatású
•  Regenerálja és védi a bőrt a kiszáradástól és a 

berepedezéstől
•  Bőrgyógyászatilag tesztelt
•  Szilikonmentes

300 ml  |  Csom. egys.: 20  |  Cikkszám: 698010

Ké
zt

is
zt

ítá
s

Kézvédő krém
„Láthatatlan kesztyű“, megakadályozza a kontak-
tus-ekcémát és a bőrirritációt

•  Véd a bőrt a tisztítószerekkel, savakkal, lúgokkal, 
zsírokkal, enyvvel, ragasztókkal, stb. való közve-
tlen érintkezéstől

•  Védelmet nyújt a bőr szokásos szennyeződései 
ellen

•  Megkönnyíti a bőr tisztítását
•  Bőrgyógyászatilag tesztelt
•  Szilikonmentes

Megjegyzés: Vízzel és kéztisztító szerrel eltá-
volítható

300 ml  |  Csom. egys.: 20 |  Cikkszám: 698011

Kézmosó paszta  
A pórusok mélyéig ható tisztítás makacs 
szennyeződések esetén

•  A pórusok mélyéig hatóan és kíméletesen eltá-
volítja az olaj, zsír, bitumen, tinta és más makacs 
szennyeződéseket

•  Bőrbarát anyagokat tartalmaz
•  Homokmentes
•  Dörzsanyagként biológiailag lebomló falisztet 

tartalmaz
•  Alkáli- és oldószermentes

500 ml  |  Csom. egys.: 24  |  Cikkszám: 6980500
10 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 6980510

Kéztisztítás

A Caramba támogatja az egészségvédelmet  
A munkahelyen a bőrünk mint legnagyobb szervünk gyakran különösen kedvezőtlen környezeti hatásoknak van 
kitéve. A leggyakoribb veszélyek közé tartoznak:

•  Viszketést okozó, izgató vagy szenzibilizáló hatású anyagok használata
•  Mechanikai hatások, nedves munka, extrém alacsony vagy magas hőmérséklet, valamint UV-sugárzás
•  Gyakori, intenzív bőrtisztítás

Ezért a németországi üzemek kötelesek a Munkavédelmi Törvény 5. §-a értelmében a munkahely veszélyeztetettségi 
potenciálját meghatározni és megfelelő ellenintézkedéseket tenni. Ide tartoznak többek között a nem veszélyes anya-
gokkal történő munkavégzés vagy a veszélyes anyagok elválasztása a bőrtől megfelelő védőöltözék segítségével.

Tippünk az Ön számára: A Caramba bőrtisztító és bőrápoló termékekhez ingyenesen rendelkezésre áll egy előre elkészített, 
a törvényi előírásoknak megfelelő, kiakasztható bőrvédelmi terv. Az üzemek ezt megkaphatják közvetlenül a Carambától.
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Hautschutz  

vor der Arbeit

Hautreinigung 

nach der Arbeit

Hautpflege  

nach der Arbeit

wasserfest Mittlere bis starke  

Verschmutzungen

Starke bis stärkste 

Verschmutzungen

silikonfrei,  

feuchtigkeitsspendend

Säuren, Laugen, Fette, 

Leim, Klebstoffe,

Reinigungsmittel

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz, Bitumen

und Tinte

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz und

Gummirückstände

Alle Arten von  

Verschmutzungen

Hautschutzplan
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Kéztisztító pumpa
Adagolópumpa a 3 l-es kéztisztítóhoz

•  Hosszú élettartamú adagolópumpa
•  Fali tartóval és rögzítő anyagokkal

Adagolópumpa 3 l  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 698020

Pumpás szóró általános tisztítószerhez
Pumpás szóróflakon általános tisztítószerhez

•  Használatra kész oldathoz
•  Térfogat: 1 liter
•  Üres állapotban

általános tisztítószerhez  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 69320304

Pumpás szóró keréktárcsa 
tisztítóhoz
Pumpás szóróflakon felnitisztítóhoz

•  Térfogat: 1 liter
•  Üres állapotban

felnitisztítóhoz |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 69320204

Pumpás szóró féktisztítóhoz  
Pumpás szóróflakon intenzív féktisztítóhoz
acetont nem tartalmaz
•  Térfogat: 1 liter
• Üres állapotban

féktisztítóhoz |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 69320104

Tartozékok

Kiöntő csap  
DIN 71 szerinti leeresztő csap

•  60 l-es műanyag kannához

60 l-es műanyag kannához  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 689601

Kiöntő csap  
3/4“-os leeresztő csap

•  60 l-es és 200 l-es fém hordóhoz
•  Intenzív féktisztítóhoz alkalmas, Super

60 l-es és 200 l-es fém hordóhoz  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 15313003

Kiöntő csap  
DIN 61 szerinti leeresztő csap

•  25 l-es műanyag kannához
•  Alkalmas általános tisztítószerhez, padlótisztító 

automatákhoz való tisztítószerhez, csempe- és 
csarnoktisztítóhoz, erős hatású ipari tisztítószerhez, 
gép- és alkatrész-tisztítószerhez, műhelytisztítóhoz

25 l-es műanyag kannához  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 689600

Kiöntő csap
DIN 51 szerinti leeresztő csap

• 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához
•  Alkalmas csempe- és csarnoktisztítóhoz, szállór-

ozsda eltávolítóhoz, műhelytisztítóhoz

5 l-es és 10 l-es műanyag kannához  |  Csom. egys.: 1  |  Cikkszám: 689602

A pumpás szóróflakon még hatékonyabb használata
A pumpás szóróflakonok utántölthetők. Miután beleöntöttük a folyadékot, egy manuális pumpa segítségével levegőt 
pumpálunk a flakonba, az edényben túlnyomás keletkezik. Ha megnyomjuk a szórófejet, akkor egy aeroszolos 
flakonhoz hasonlóan porlasztja az anyagot, és az kényelmesen felhordható.

Szakértőink tippje a Caramba 1 l-es pumpás standard szóróflakonja élettartamának jelentős 
meghosszabbításához:
• Alapvetően elmondható: A szóróflakont csak olyan termékhez használjuk, amihez való. Más termékek adott   
 esetben roncsolhatják a tömítéseket.
•  A szóróflakonokat - függetlenül attól, hogy melyik terméké - a munka befejeztével mindig ürítsük ki.
•  A féktisztító szóróflakonját kiürítés után egyszerűen hagyjuk a levegőn megszáradni.
•  Az általános tisztítószer és a felnitisztító szóróflakonját tiszta vízzel is többször öblítsük ki.  
•  Mindegyik fajta szóróflakont a következő napi munkakezdésig nyitva tároljuk.
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Nagyteljesítményű
többcélú zsír NSF
Henger- és csúszócsapágyak kenésére
További információkat lásd a 12. oldalon

Nagyteljesítményű
kenőzsír PTFE-vel
Szagtalan és semleges kémhatású kenőanyag 
PTFE-vel
További információkat lásd a 14. oldalon 

Nagyteljesítményű
szilikonos zsír spray
Tapadásálló kenőanyag magas szilikon-részarán-
nyal fémekhez, műanyagokhoz és gumihoz  
További információkat lásd a 15. oldalon 

Nagyteljesítményű
multiolaj
Rozsdaoldó, kenőanyag, érintkező-spray, korrózi-
óvédelem, tisztítószer
További információkat lásd a 18. oldalon 

Aktív
rozsdaoldó Biológiai lebonthatóság
Gyors rozsdaoldásra elrozsdásodott összekötő ele-
meken, mint csavarok, anyák, csuklók, zsanérok, 
kapcsolók és mechanikai alkatrészek
További információkat lásd a 18. oldalon 

Nagyteljesítményű
szilikonspray
Multifunkcionális kenő- és ápolószer fémekhez, 
műanyagokhoz és gumihoz
További információkat lásd a 20. oldalon 

Intenzív
Általános célú tisztítószer  

Koncentrátum
Erősen koncentrált tisztítószer épületek, nagyko-
nyhák, járművek és ipari feladatok alapos és 
anyagkímélő tisztításához
További információkat lásd a 27. oldalon 

Intenzív
nemesacél-tisztító
Mindenféle beltéri és kültéri fémfelület tisztításá-
ra és védelmére alkalmas
További információkat lásd a 27. oldalon 

A biztonság az elsődleges
Az élelmiszer-csomagolóanyagok gyártóinak, az élelmiszeripari gépgyártóknak vagy azok szolgáltatóinak biztosnak 
kell lenniük abban, hogy a karbantartó és tisztító termékek ezen az érzékeny területen probléma  nélkül alkalmaz-
hatók. E tekintetben a legnagyobb biztonságot az NSF amerikai egészségvédelmi szervezet („National Sanitary 
Foundation“) minősítése garantálja.

Ez jelenti az élelmiszer szektorban a nemzetközi minősítési szabványt. A kémiai és toxikológiai megfelelőséget 
ellenőrzik. Az NSF H1 minősítéssel rendelkező kenőanyagok és tisztítószerek alkalmazhatók, ha az élelmiszerrel 
való érintkezés sérülés esetén nem zárható ki. Az NSF H2 besorolás olyan szerekre érvényes, amelyek csak akkor 
használhatók, ha a közvetlen érintkezés technikailag kizárt. A Caramba jelenleg nyolc NSF-minősítéssel rendelkező 
speciális összetételű terméket kínál például az intenzív általános tisztítószert nagykonyhai és ipari tisztításhoz vagy 
az aktív rozsdamentes acél tisztítót. Gördülő- és csúszócsapágyak kenéséhez az NSF például a nagyteljesítményű 
többcélú zsír NSF terméket engedélyezte.
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 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.
• Für alle glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen 
• Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett,  
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.
• Manuell oder maschinell anwendbar
• NSF-geprüft und biologisch abbaubar
• Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 50

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Środek czyszczący o dużej koncentracji do gruntownego i de-
likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 
pojazdów oraz do czyszczenia przemysłowego.
• Do wszystkich gładkich, niewrażliwych na wodę powierzchni 
• Usuwa silne zanieczyszczenia, takie jak oleje, smary, nikotynę,  
 sadzę, wosk itp.
• Nakładanie ręczne lub maszynowe
• zbadany zgodnie z NSF, biologicznie degradowalny
• Stosunek mieszania w zależności od stopnia zanieczysz- 
 czenia 1 : 5 do 1 : 50

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 
rengøring på områderne bygninger, storkøkkener, køretøjer 
og industri.
• til alle glatte overflæader, der tåler vand 
• fjerner vanskeligt snavs som  olie, fedt, nikotin, sod, voks etc.
• kan anvendes manuelt eller i maskiner
• NSF-certificeret kontrolleret og biologisk nedbrydelig
• blæandingsforhold alt efter forurening 1 : 5 til 1 : 50

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

  Frigivelse for næringsmiddelindustrien
Høykonsentrert rengjøringsmiddel for grundig og materialskå-
nende bygnings-, storkjøkken-, kjøretøy- og industrirengjøring.
• For alle glatte flater som ikke er ømfintlige for vann 
• Fjerner hardnakket smuss som olje, fett, nikotin, sot, voks osv.
• Kan brukes manuelt eller maskinelt 
• NSF-kontrollert og biologisk nedbrytbar
• Blandeforhold alt etter tilsmussing 1 : 5 til 1 : 50

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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A Nagyteljesítményű akkumulátor pólus zsír  7

 Intenzív általános tisztítószer 27

B Nagyteljesítményű benzin adalék 7

C Nagyteljesítményű cink spray mattszürke 35

 Nagyteljesítményű cink spray alu világos 35

 Intenzív csempe- és csarnok-tisztító 27 

 Nagyteljesítményű címke és 

 ragasztónyom eltávolító 29

D Nagyteljesítményű drótkötél- és fogaskerék-zsír 8

 Nagyteljesítményű dízel adalék 7

E Intenzív erős hatású ipari tisztítószer 28

 Aktív EDI speciális rozsdaoldó 17

 Nagyteljesítményű elektronikai alkatrész tisztítószer 9 

F Nagyteljesítményű fojtószelep és 

 szívórendszer tisztító 7

 Intenzív fagyasztó spray 9

 Intenzív fagyasztó spray, nem éghető 9

 Nagyteljesítményű fehér szórózsír 15

 Aktív fagyasztós rozsdaoldó 17

 Intenzív féktisztító  23

 Nagyteljesítményű féktisztító 23

oldal

 Nagyteljesítményű fékszervíz paszta 8

 Nagyteljesítményű fékszervíz spray 8

 Nagyteljesítményű fojtószelep és 

 szívórendszer tisztító 3

 Nagyteljesítményű 2K folyékony fém 8

 Nagyteljesítményű fúró- és vágóolaj 17

G Intenzív gép és alkatrész tisztítószer 28 

 Nagyteljesítményű grafit-olaj 17

H Nagyteljesítményű hegesztésvédelem 14

 Intenzív hideg tisztítószer 24

 

I Nagyteljesítményű ipari tisztítószer 24

K Nagyteljesítményű kerámia paszta 9 

 Aktív keréktárcsa tisztító 31

 Kézápoló krém  37

 Kézmosó paszta 37

 Kézvédő krém  37

 Kéztisztító 37

 Kéztisztító pumpa 39

 KiöntŐ csap 39

 Nagyteljesítményű kontakt spray 10 

 Nagyteljesítményű korrózióvédő viasz 35

oldal

L Nagyteljesítményű lánctisztító spray 10 

M Intenzív „Magic Wonder“ csillogó felület varázsló 32

 Intenzív MoS2 rozsdaoldó 20

 Nagyteljesítményű motor- és háztömítő massza, 

 piros 14

 Nagyteljesítményű motortömítő massza, fekete 14

 Intenzív műhelytisztító 29

 Intenzív műszerfal ápoló, szilikonmentes 31 

 Intenzív műszerfal ápoló, szilikont tartalmaz 31

 Nagyteljesítményű multifunkciós kenő spray 18

N Nagyteljesítményű NSF többcélú zsír 12 

O Aktív olajfolt-eltávolító  28

P Nagyteljesítményű PTFE-t tartalmazó kenőanyag 14

 Aktív perfekt klíma 32

 Pumpás szóró (általános, fék- és 

 keréktárcsa-tisztítóhoz)  39

 Nagyteljesítményű PTFE spray 18

 Intenzív PVC padlótisztító 29

R Nagyteljesítményű „Rasant” rozsdaoldó 18

 Nagyteljesítményű rézpaszta 10 

 Nagyteljesítményű réz-spray 10 

oldal

 Intenzív rozsdamentes acél tisztító 27

 Aktív rozsdaoldó, biológiailag lebontható 18

 Nagyteljesítményű rozsdavédő alapozó, 

 vörösbarna 35

 

S Intenzív sűrített levegő spray 23

 Intenzív szállórozsda eltávolító 28

 Nagyteljesítményű száraz kenő spray 15

 Nagyteljesítményű szerelő és síkosító anyag 12

 Intenzív szilikon- és viasz-eltávolító 24

 Nagyteljesítményű szilikonos szórózsír 15

 Nagyteljesítményű szilikon spray 20 

 Nagyteljesítményű szintézis olaj 20

 Aktív szivárgáskereső spray 12

 Szuper eredeti multifunkciós spray 20

T Aktív tisztító hab 32

 Intenzív tisztítószer padlótisztító automatához 27 

 Nagyteljesítményű tapadó alapozó, világosszürke 35

 Nagyteljesítményű tapadó kenőanyag 9 

 Nagyteljesítményű többcélú zsír 12 

U Intenzív üvegtisztító hab 32

V Aktív vízlágyító 29
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Polcfeltöltési javaslatok

Alapválaszték

Alapválaszték szint

Értékesítő állvány

Érdekli Önt?
Akkor forduljon az Ön kapcsolattartójához.
Minden szakmai információt megkap tőle, és segíti Önt tanácsokkal is az 
alapválasztékra és az értékesítő állványra vonatkozóan.
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* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: CARAMBA Profi Synthese-Öl (Aerosol)

· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierstoff

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Hersteller/Lieferant:

CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG

WANHEIMERSTR. 334/336

47055 DUISBURG               
               

        Tel.: +49 (0) 203/77 86 01

www.caramba.de

· Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Labor

Andrea Petersen

andrea.petersen@caramba.de

Tel.:+49 (0)203 / 77 86-189

· Notrufnummer: Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

* 2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi; Reizend

R38:   Reizt die Haut.

F+; Hochentzündlich

R12:   Hochentzündlich.

N; Umweltgefährlich

R51/53:   Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67:   Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

· Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

F+ Hochentzündlich

N Umweltgefährlich

· R-Sätze:
12 Hochentzündlich.

38 Reizt die Haut.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· S-Sätze:
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
 DE

Betriebsanweisunggemäß § 14 GefStoffV Datum
24.06.2011

Caramba Chemie      

ArbeitsbereichArbeitsplatzTätigkeit

GefahrstoffbezeichnungCARAMBA Profi Ansaugreiniger (Aerosol)Gefahren für Mensch und UmweltHochentzündlich.Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
Reizt die Augen und die Haut.

Schutzmaßnahmen und VerhaltensregelnAuf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.
Nur Ex-geschützte Geräte und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Ge-

tränke oder Tabak aufbewahren.Vorgeschriebene Schutzausrüstung: - nichtschmelzende, antistatische Schutzkleidung - Voll-

schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm, ggf. auch Atemschutzgerät (Maske) - dichte, bestän-

dige Schutzhandschuhe, unbrennbar oder schwer entflammbar - antistatische Schutzschuhe

oder Schutzstiefel.Substanz nie mit offener Flamme erwärmen.Dämpfe sind meist schwerer als Luft und können in tieferliegende Räume eindringen, dadurch

Gefahr von Fernzündungen.Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht

durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.
Nach Austritt von Flüssigkeit unbedingt lüften. Funkenbildung und Flammen unbedingt ver-

meiden.
Keine größeren Vorräte am Arbeitsplatz lagern.Beim Umfüllen Verdunsten und Verspritzen vermeiden. Behälter erden.
Nur in saubere Gebinde umfüllen.Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters (z.B. Pla-

stikeimer mit Griff) transportieren.
Verhalten im GefahrfallIm Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Be-

triebsleitung informieren.

Erste HilfeBetroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei großflächigen Hautbenetzun-

gen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.
Nach Verbrennungen Haut mit kaltem Wasser kühlen, bis Schmerz verschwindet. Gesichts-

und Augenverbrennungen nicht verbinden. Für ärztliche Behandlung sorgen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständi-

gen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz. Erbre-

chen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt hinzu-

ziehen bzw. aufsuchen.Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen.
Sachgerechte EntsorgungVerschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlos-

senen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Auch kleine Mengen nicht

in den Ausguß leeren.
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CARAMBA INTENSIV GLAS-REINIGER-SCHAUM 

 
 

 
Anwendungsbereich: 

CARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum dient zur Innen- und Außenreinigung von Glas und allen 

glatten Oberflächen.  
 

Beschreibung und Eigenschaften: 

CARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum beseitigt Schmutz und organische Rückstände, Insekten, 

Schlieren und Beläge. Der schnell wirkende Reiniger erzielt mühelos streifenfreie Oberflächen. 

 
Anwendung: Aufsprühen und mit feuchtem Tuch verreiben. Danach mit Leder oder fusselfreiem Textil trocken 

wischen. Achtung: Nicht auf Plexiglas und Polycarbonat verwenden!  

 
Technische Daten: 

Aussehen:  
weißer Schaum 

Geruch:  
 

citrusartig, schwach nach Ammoniak  

Dichte bei 20 °C : 0,97 g/cm³ 

 
Hinweis: Der Sicherheitstext auf der Aerosoldose ist zu beachten. 

Vorversuch an unauffälliger Stelle zwecks Materialverträglichkeit durchführen!  

 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartun-

gen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. 

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 

 
06/10 

Herr Dr. Grudzielanek Telefon:
Telefax:

Caramba Super - Das Original - Multifunktions-Spray

500ml-Aerosol, 5L, 25L, 200L

Multifunktionsöl

x

x

x

x

Duisburg, den

keine organisch gebundenen Halogenverbindungen enthält.

Zusätzliche Informationen und Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und dem 
Technischen Merkblatt des genannten Produktes. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an den angegebenen Ansprechpartner.

(Lieferantenanschrift)

0203 - 7786 155
0203 - 7786 110

Produktbezeichnung:

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334-336
47055 Duisburg

20.02.2012

Lieferantenbescheinigung
20.02.2012

Wir als Lieferant des oben genannten Produktes versichern, dass das genannte
Produkt

keine sonstigen halogenhaltigen Substanzen enthält, die im 
Abwasser AOX verursachen können.

frei von organischen Komplexbildnern mit schlechterem 
Abbaugrad (<80% DOC-Eliminierungsgrad von 28 Tagen) ist.

die Abscheidewirkung nach physikalisch-chemischem Ermessen 
nicht beeinträchtigt.

Ansprechpartner:

Gebindegrößen:

Verwendungszweck:

www.caramba.eu
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