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Vnitřní a vnější mytí & ochrana 

Přípravky A-Clean pro:  
 

�   Karoserie & plachty 
�   Cisterny, lakované, hliník, nerez  
�   Autobusy, tramvaje, metro, trolejbusy, vlaky 

�   Agro stroje, stavební stroje, popelářské vozy, kontejnery 
�   Ráfky, podvozky, motory, haly mycí linky, portály 
�   Hmyz, mastnoty, olej, tuk, běžná špína, cement, asfalt,  

parafín, rez, oxidace  
 

 

Řada přesvědčivých výhod  
  

�   Ekonomické, vysoce koncentrované produkty a nízké náklady na mytí .  

�   Kompletní systém pro vnitřní a vnější mytí vozidel, údržbu mycí haly a prostor servisu,   

      pravidelné mytí & řešení problém ů, ruční mytí a strojové mytí apod.   

�   Bezpečné pro uživatele i povrchy, přátelské k životnímu prostředí – biologicky odbouratelné a bezpečné pro bakterie v ČOV.  
 

 

Přípravky A-Clean pro mytí v profesionální doprav ě 
 

A-Clean 244 Bezdotykové mytí vozidel pěnovací metodou i kartáčové mytí 

A-Clean 117 Převážně kartáčové mytí vozidel, ale i bezdotykové mytí 

Karoserie & plachty 
Cisterny lakované  

A-Clean 830 Odstranění nečistot vznikajících v dopravě, sazí, výfukových plynů, motorové nafty a mastnoty. 

A-Clean 117 Kartáčové i bezdotykové mytí. Zanechává lesklý povrch.  

A-Clean 505 Odstranění nečistot a oxidace z nerezové oceli a hliníku 

Cisterny, hliník, nerez 

A-Clean 516 Odstranění nečistot a oxidace z nerezové oceli a hliníku 

Cement, anorganické zne čištění A-Clean 505 Odstranění nečistot a vápnitých usazenin  

A-Clean 505 Odstranění nečistot a oxidace z nerezové oceli a hliníku Ráfky, hliník 

A-Clean 516 Odstranění nečistot a oxidace z nerezové oceli a hliníku 

A-Clean 830 Odstranění nečistot vznikajících v dopravě, sazí, výfukových plynů, motorové nafty a mastnoty. Podvozek & motor 

S-Clean Baso 355 Vysoce koncentrovaný odmašťovací prostředek založený na vodní bázi 

Hmyz A-Clean Anti-Insect Vysoce účinný pěnivý čistící prostředek určený pro rychlé a bezpečné odstranění zbytků hmyzu 

Sušení a ochrana A-Clean Dryer MF Optimální schnutí všech typů vozidel bez zanechávání mastných stop 
 

 

Dílna, sklad, údržba mycí haly 
 

A-Clean 
304 

A-Clean 
505 

A-Clean 
516 

A-Clean 
830 

Nářadí    A 

Podlahy, beton A   A 

Podlahy, lakované    A 

Podlahy, kámen A   A 

Oleje, mastnota    A 

Oxidace, rez  A A  

Vápnité usazeniny  A A  

Řasy  A A  

Dlažba, keramika  A A  

Nerez  A A  

Hliník  A A  

 

 



A-Clean hlavni program pro profesionální dopravu  
 

 
ZETRADE, Hřbitovní 3, 69003 Břeclav ♦ Tel.: 607 993 834 ♦ info@zetrade.cz ♦ www.zetrade.cz 

PŘÍPRAVKY OBJ. ČÍSLO BALENÍ  PŘÍPRAVKY OBJ. ČÍSLO BALENÍ  

A-Clean 117 117/25 25 l  A-Clean 516 516/25 25 l  

A-Clean 244 244/25 25 l  A-Clean 830 830/10 10 l  

A-Clean 304 304/25 25 l  A-Clean 830 830/25 25 l  

S-Clean Baso 355 355/20 20 l  A-Clean Anti-Insect A-I/10 10 l  

A-Clean 505 505/10 10 l  A-Clean Anti-Insect A-I/25 25 l  

A-Clean 505 505/25 25 l  A-Clean Dryer MF DMF/25 25 l  
 
 

A-Clean 117 Ředění 1:30 až 1:200 
Popis: Vysoce koncentrovaný p ěnivý čistící prost ředek pro profesionální dopravu 

Aplikace: Odstranění nečistot z nákladních aut, plachet, autobusů, tramvají a dalších typů vozidel. 

Vhodný pro: Vysokotlaká i nízkotlaká zařízení, pěnovací zařízení a parní systémy. 

Výhody: Obsahuje komponenty zpomalující zasychání přípravku. 
Zanechává povrch hladký a lesklý. Parfemovaný. Čistí i bez použití kartáčů. 

A-Clean 244  Ředění 1:30 až 1:200 
Popis: Silný a vysoce p ěnivý prost ředek pro profesionální dopravu a mytí osobní aut 
Aplikace: Odstranění nečistot z nákladních aut, plachet, autobusů, tramvají a dalších typů vozidel. 
Vhodný pro: Vysokotlaká i nízkotlaká zařízení, pěnovací zařízení a parní systémy.  

Většinu vodě odolných povrchů. Odstraňuje mastnotu, statickou špínu. Čistí nářadí, stěny a podlahy, vozidla, 
plachty, nástroje, tiskařské lisy, tunely, syntetické materiály.  

Výhody: Pěna. S pěnovacími systémy vytváří hustou pěnu, která přilne ke svislým povrchům a umožňuje delší působení přípravku. Efektivita. Čistí rychle a 
bezpečně i bez použití kartáčů. 

A-Clean 304 Ředění 1:50 až 150 
Popis: Vysoce koncentrovaný silný pr ůmyslový čisti č podlah 
Aplikace: Dobře odstraňuje běžné i silné znečištění, mastnotu, karbon, rez a další typy znečištění. 
Vhodný pro: Mytí všech povrchů odolných proti silně alkalickým prostředkům.  

Průmyslové podlahy. Pro všechny typy čistících strojů. 
Výhody: Výkonnost. Velmi silný antistatický čistič, rychle proniká a rozpouští silné znečištění. Ekonomický. Excelentní cena za m2. 

S-CLEAN BASO 355 Ředění 1:10 až 1:50 
Popis: Velmi siln ě alkalický univerzální p ěnivý čistící a odmaš ťovací prost ředek  
Aplikace: Rychlé odstranění nečistot a mastnoty. Odmašťuje do hloubky a snižuje kluzkost. Proniká rychle do špíny, kterou oddělí od povrchu. 
Vhodný pro: Většinu vodě odolných povrchů. Dokonale čistí průmyslové povrchy, podlahy, stroje a zařízení. 

Výrobní závody, tiskárny, balírny masa, potravinářský průmysl apod.  
Výhody: Všestrannost. Řeší většinu problémů spojených se silnou a zažranou špínou a mastnotou. 

Bezpečnost: Netoxický, nehořlavý, obsahující antikorozívní látky pro železo a ocel. Biologicky odbouratelný.  
Ekonomičnost. Nesrovnatelně nízká cena za litr čisticího roztoku. 

A-Clean 505 Ředění 1:0 až 1:20 
Popis: Bezpečný kyselý čisticí p řípravek s efektivními povrchov ě aktivními látkami. 
Aplikace: Odstranění vodního kamene a jiných vápnitých usazenin, mastnoty, rzi a oxidace ze všech omyvatelných povrchů. 
Vhodný pro: Pravidelné a časté použití. Např. čištění ráfků kol, hygienická zařízení, skleněné stěny, dlažby a obklady, hliníkové a 

nerezové povrchy apod. 
Výhody: Dvojí účinky. Ve stejnou chvíli odstraňuje vodní kámen a oxidaci, ale i mastnotu. Bezpečnost. Ve srovnání 

s přípravky s obdobnými účinky podstatně bezpečnější pro práci. Povrchově aktivní látky jsou biologicky 
odbouratelné. Bezpečný pro povrchy jako měď, mosaz, nerez, hliník, keramika atd.  
Ochrana. Obsahuje látky vyplňující póry materiálu a zanechává lesklý povrch.   

A-Clean 516 Ředění 1:0 až 1:20 
Popis: Silný kyselý p řípravek na renovaci hliníku a nerezu  

Aplikace: Odstranění vodního kamene a jiných vápnitých usazenin, rzi a oxidace, mastnoty a olejů ze všech omyvatelných povrchů. Nenanášejte na sklo! 

Vhodný pro: Základní čištění a řešení problémů. Stavebnictví, zpracování hliníku a nerezu, mytí nákladních vozidel (nádrže, kola) a silně znečištěné dlažby. 

Výhody: Účinnost. Řeší řadu čisticích problémů, které nemohou být vyřešeny s jinými přípravky. 
Ochrana. Obsahuje látky vyplňující póry materiálu a zanechává lesklý povrch. 

A-Clean 830 Ředění 1:10 až 1:150 
Popis: Vysoce koncentrovaný odmaš ťovací prost ředek na vodní bázi  

Aplikace: Rychlé odstranění mastnoty, minerálních olejů, sazí a špíny z nářadí, podlah, motorů, atd. 

Vhodný pro: Většinu vodě odolných povrchů. Dokonale čistí průmyslové povrchy, podlahy, nářadí, stroje a zařízení. Výrobní 
závody, autoservisy, vozidla apod. Středně pěnivý. 
Jednokotoučové stroje. Mycí automaty jen v případě výrazně zamaštěných podlah. 

Výhody: Výkonnost. Vysoce koncentrovaný, rychle proniká a rozpouští silnější vrstvy mastnoty, např. hydraulický olej. 
Schopnost emulgovat s velkým množstvím oleje. 
Bezpečnost. Neobsahuje agresivní komponenty, je bezpečný pro materiál. Na rozdíl od řady odmašťovacích 
prostředků biologicky odbouratelný. Prevence. Používání A-Clean 830 zabraňuje vytváření vrstev olejů a mastnoty.  

A-Clean Anti-Insect Ředění 1:10 až 1:50 
Popis: Prost ředek ur čený pro rychlé a bezpe čné odstran ění zbytk ů hmyzu 

Aplikace: Vysoce účinný pěnivý prostředek určený pro rychlé a bezpečné odstranění zbytků hmyzu, olejových skvrn, pryskyřice apod.  

Vhodný pro: Nízkotlaký postřikovač, rozprašovač. 

Výhody: Vysoce koncentrovaný, rychlé a bezpečné působení. 

A-Clean Dryer MF 
Popis: Koncentrované p řepravek pro optimální schnutí všech typ ů vozidel 

Aplikace: Profesionalni doprava, osobní auto 

Vhodný pro: Myci linka, myci box 

Výhody: Ne zanechávání mastných stop. 

 

 


