VOERTUIGREINIGING EN ONDERHOUD

PRODUCTCATALOGUS

WAAROM KIEZEN VOOR
Autosmart International werd in 1979 opgericht om
aan de product- en service eisen van de professionele
voertuigreiniger te voldoen. Heden ten dage hebben we
productielocaties in Europa en Australië en beleveren
we meer dan 21 landen.
Ons succes stoelt op de combinatie van een uitgebreid
productgamma van wereldklasse enerzijds en de
voordelen van een uitstekende lokale service via ons
netwerk van mobiele showrooms anderzijds.
Geen enkel ander bedrijf heeft dezelfde diepgaande
kennis met betrekking tot de specifieke reinigingseisen
binnen de mobiliteitsindustrie. Wat u ook reinigt en in
welke frequentie dan ook, we hebben altijd de juiste
oplossing voor u.
UITSTEKENDE PRODUCTEN
Onze producten vormen de basis van ons succes.
We investeren uitgebreid in onze internationale
onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria, zodat we
kunnen garanderen dat onze producten de allerbeste
prijs/kwaliteitsverhouding bieden.
Onze klanten vertellen ons steeds opnieuw dat ons
productgamma het beste in de markt is en dat we blijven
verbeteren.
GEGARANDEERDE KWALITEIT
Ons voortdurend streven naar topkwaliteit wordt
bevestigd doordat wij ISO 9001 gecertificeerd zijn.
MILIEUVERANTWOORDING
We nemen onze verantwoordelijkheid voor het
milieu hoog op en zijn ISO 14001 gecertificeerd,
een internationaal initiatief om de kwaliteit van het
omgevingsbeheer te verbeteren.
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SERVICENIVEAU
Ons nationaal netwerk van mobiele showrooms biedt
onze klanten een uitmuntende service. We zijn expert
binnen ons vakgebied en kunnen uw team deskundig
adviseren en ondersteunen, zodat u het maximale uit
onze producten kunt halen.
We zullen u op regelmatige tijdstippen bezoeken, waar
u ook gevestigd bent. Zo bieden we u de mogelijkheid
om uw voorraadbeheer te optimaliseren en houden we
u permanent op de hoogte van nieuwigheden in de
industrie.
Elke showroom bevat ons compleet gamma, zodat u
elk product kunt uitproberen voordat u beslist om het
te kopen.
We leveren altijd uit voorraad, zonder minimum
bestelhoeveelheiden of leveringskosten. Ons
“Mini-bulk” systeem biedt u de mogelijkheid om
voertuigwasmiddelen per liter aan te schaffen tegen zeer
voordelige bulk-prijzen. Geen overbodige verpakking
betekent geen overbodige kosten en het helpt tevens
om het milieu te sparen.

SCHADEHERSTEL
VEILIG
Veel van onze Autosmart poetsmiddelen en dressings
kunnen gebruikt worden op de carrosserieafdeling. Let
op het siliconenvrij-symbool.

AUTOSMART?

VERKEERSVUILVERWIJDERAARS

Active XLS
Geformuleerd volgens een chemische samenstelling van de nieuwste
generatie en uniek voor Autosmart! Active XL biedt u geavanceerde
en borstelloze reiniging van alle voertuigen. Zijn ingenieuze “biionische” formule combineert reiniging, schuim en glans tot een
onverslaanbaar resultaat.
Aquawax
Een transparante beschermlaag gebaseerd op polymeren en
ontwikkeld voor gebruik in geautomatiseerde wasapparatuur en
pre-spray toepassingen. Gebruik Aquawax koud of warm na het
wassen voor een streepvrij hoogglans resultaat.
Brushwash
Een geconcentreerde schuimende shampoo ontwikkeld voor gebruik
in geautomatiseerde borstelreinigingssystemen en water recyclerende
installaties. Kan ook manueel worden toegpast.
Hazsafe XLS
Ontwikkeld voor borstelloze reiniging van oppervlakken die
gevoelig zijn voor conventionele chemicaliën. Hazsafe is absoluut
veilig bij het reinigen van lakwerk, exterieur lijsten, aluminium en
motoren en scooters. Onder de EU wetgeving geklasseerd als
niet bijtend.
Prestige
Speciaal ontwikkelt voor luxe voertuigen, waar conventionele
reinigers oppervlaktes en sierstrips dof maken of aantasten. Prestige
verwijdert op een zachte manier verkeersvuil en geeft een schoon en
glanzend resultaat.
			
Smartbike
Zeer effectieve niet-bijtende reiniger, ontworpen voor het
gebruik op motorfietsen. Verwijdert straatvuil, vet, olie, zout en
remstof zonder metalen of chromen onderdelen dof te maken of
aan te tasten.
Triple
Een krachtig en geconcentreerd wasmiddel ontwikkeld voor
een zeer grondige reiniging. Bijvoorbeeld te gebruiken voor
ontvetting of krachtige reiniging van vrachtautozeilen.
Truckwash 39 met ‘Traffiwax’
Een geconcentreerde eersteklas verkeersvuilverwijderaar
die ‘Traffiwax’ bevat, een waterafstotende laag die gelakte
oppervlakken en zeilen glanzend maakt en beschermt tegen
weersinvloeden. Maakt bij regelmatig gebruik reiniging
gemakkelijker.
Truckwash 66
Ontwikkeld voor extremere toepassingen, zoals verwijdering van
hardnekkig vuil, chassisontvetting, reiniging van bedrijfspanden
en machines. Tevens geschikt als verkeersvuilverwijderaar bij
koudwatertoepassingen.

Topwash Concentrate
De meest geconcentreerde vloeibare verkeersvuilverwijderaar.
Kan worden voorverdund of ultra verdund gebruikt worden
voor een maximaal rendement. De unieke bi-ionische formule
combineert reiniging, schuim en glans.
TFR Extra
Krachtige verkeersfilmverwijderaar. Kan warm of koud gebruikt
worden, sterk verdunbaar.

HANDMATIGE REINIGING

Autowash
Een sterk geconcentreerde en economische shampoo.
Duet
Een superieure shampoo die de nieuwste generatie wasmiddelen
en geavanceerde polymeren bevat. Bevat Carnauba wax
voor een streeploze hoogglansafwerking. Duet combineert
grondige reiniging met een ultieme hoogglansafwerking zonder
droogsporen. Ideaal voor eenstaps autopreparatie.

WASSTRAAT PRODUCTEN

Autospray
Voorspuitmiddel, krachtige reiniger, economisch in gebruik.
Autofoam
Schuimreiniger. Actieve schuimsmering. Reinigt en smeert
borstels.
Autodry
Droogmiddel, werkt snel en geeft een uitstekende glans, zeer
economisch in gebruik.
Autopolish
Poetsmiddel. Uitstekende glans
Langdurige bescherming. Vuil- en waterafstotend

SCHUIMPRODUCTEN

SCHUIM SYSTEEM
We hebben een grote reeks unieke schuim-apparatuur voor onze
specialistische schuim TFR’s. De uitrusting is robuust, makkelijk
op te zetten, extreem makkelijk in gebruik en biedt ongeëvenaarde
prestaties. Vraag uw franchisenemer voor een demonstratie.

Highfoam Plus - Trimsafe
Hoog schuimende reiniger, ontworpen voor gebruik met alle
schuimapparatuur. Bevat glansversterkers voor een glanzend
resultaat. Geoptimaliseerd voor wasstraat toepassingen.

Actimousse XLS
Reinigingsconcentraat dat schuimontwikkeling combineert met
diepreinigende actieve stoffen. Ideaal voor borstelloze reiniging
en zwaardere reinigingstoepassingen.

Coloured Foam
Een reeks kleurstoffen om gekleurd schuim te produceren om de
aantrekkelijkheid voor klanten te vergroten.

ONTWAXERS

Het Autosmart gamma van ontwaxers is geoptimaliseerd voor
de nieuwste generatie van beschermende transportwaxen.
Uw productkeuze hangt af van het type wax en de
toepassingsmethode.
Plus 10
Een op oplosmiddelen gebaseerde ontwaxer, ontwikkeld voor het
verwijderen van (zachte) koolwaterstofwaxen, voor gebruik met een
spons of pre-spray.
Safe T Strip
Zeer efficiënte (harde) copolymeer verwijderaar die de lak,
lijsten en glas niet beschadigt. Zeer economisch in gebruik. Door
automobielfabrikanten goedgekeurd.
G101
G101 kan worden gebruikt voor een aantal wasvrij makende
toepassingen. Ideaal voor het verwijderen van
Co-polymer wax. Een minder gevaarlijke optie voor het ontdoen van
wax.

WELKE ONTWAXER MOET IK
GEBRUIKEN?
Zachte wax
Machinaal
Manueel

--Plus 10

Copolymeer
Safe-T-Strip
Safe-T-Strip

VELGENREINIGER

VELGENREINIGER ZUURVRIJ

Smart Wheels / Wheel Cleaner Concentrate
Uitmuntende, extreem effectieve, zuurvrije velgenreiniger.
De zeer lichte schuimgelwerking garandeert een uitstekende
diepreiniging. Verwijdert hardnekkig vastzittende remstof en
aanslag. Sterk, veilig, spraybaar en aangenaam ruikend. De
nieuwe trend!
G101
Multifunctionele, zuurvrije velgenreiniger, aanbevolen voor lichte
of middelmatig vervuilde oppervlakken en daar waar het gebuik
van zuurhoudende producten niet gewenst is.
Red 7
Krachtige pH neutrale reiniger, geschikt voor alle oppervlakken.
Hoogglans afwerking. Kan ook gebruikt worden voor
spoorslagverwijderaar.

VELGENREINIGER MET ZUUR

Ali
Een zuurgebaseerde reiniger voor het reinigen en ophelderen
van aluminium of aluminium legeringen. Verwijdert oxidatie op
bulkkiepwagens, velgen, traanplaat en brandstoftanks.
Ali Shine
Een zuurgebaseerde veilige en spraybare velgenreiniger.
Verwijdert snel remstof, verkeersfilm en algemene vervuiling.
Treble X
Universele zuurreiniger. Voor reiniging van alle soorten velgen
en wieldoppen.

Verkeersvuilverwijderaars
Al onze Verkeersvuilverwijderaars, zoals bijvoorbeeld Active XL,
zijn uitstekend toepasbaar als multifunctionele velgenreinigers
voor normaal en gemiddeld gebruik.

LIJM- &
TEERVERWIJDERAAR

TEER EN LIJM VERWIJDERAARS

Power HD
Een zeer sterke oplosmiddel gebaseerde reiniger die bedoeld
is voor het verwijderen van zware teer en asfaltaanslag en
carboleum van grotere oppervlakken. Kan zonder probleem
gebruikt worden op plastic en gelakte oppervlakken.
Preptone
Krachtig, droog reinigend, oplosmiddel dat snel teer, asfalt, vet
en lijm verwijdert.
Tardis
Een op oplosmiddel gebaseerde teer en lijm verwijderaar,
ontwikkeld om snel en veilig de buitenkant van voertuigen te
reinigen. Bevat emulgatoren ten behoeve van het eenvoudig
wegspoelen met water.

SPOORSLAGVERWIJDERAAR

Fallout Remover
Lost neerslagsporen met metaalresten snel op. Veilig voor lak,
glas, plastic en rubber.
Klei
Verwijderd snel en veilig verontreinigers zoals industriële
neerslag, boomsap en spuitnevel. Klei hecht zich aan de
verontreinigers en verwijderd deze van de oppervlakte,
waardoor het lakwerk weer glad aanvoeld. Gebruik Wax Detail
Spray voor een optimaal resultaat.
Red 7
Krachtige pH neutrale reiniger, geschikt voor alle oppervlakken.
Hoogglans afwerking. Kan ook gebruikt worden voor
spoorslagverwijderaar.

INTERIEURREINIGERS

Het Autosmart gamma van Interieurreinigers bevat specialistische
en multifunctionele producten, ontwikkeld om het prepareren van
voertuigen te vergemakkelijken, snel en rendabel.
G101
Geconcentreerde multifunctionele reiniger voor gebruik op
moeilijk te reinigen delen van het interieur, zoals deuropeningen
en kofferbakken. Verwijdert vliegen en hars. Ideaal voor
toepassingen die een iets krachtigere reiniging vereisen.
Bio Brisk
Een specialistische biologische reiniger, ontwikkeld voor het
effectief behandelen van organische en geur verspreidende
vervuiling. Bio Brisk is zeer effectief bij het verwijderen van melk-,
dier-, bloed-, urine-, nicotine-, en braakselgeuren. Veilig toe te
passen op tapijt, bekleding en interieur. Aangename geur!
Brisk
Luxueuze interieurbekleding en stof shampoo, bevat
kleurherstellers, stofconditioner en schimmelwerende middelen.
Brisk verfraait het uiterlijk, haalt de kleur op en laat een frisse
geur achter. Beschikbaar in spuitbus en in bulk voor manueel of
machinaal gebruik.

Jelsol
Een reiniger in spuitbus voor het veilig verwijderen van
kauwgom en klevende stoffen van stof en glas. Ook ideaal voor
stickerverwijdering.
Leather Cleaner
Oplosmiddelvrije reiniger, ontwikkeld voor het reinigen en
conditioneren van modern leder zonder bleking of krakkeleren.
Geadviseerd en medeontwikkeld door autoleerfabrikanten.
Leather Supplement
Rijke leer voedingscreme die diep in het leer intrekt. Het is
geformuleerd om nieuw leer te beschermen en oud leer te
vernieuwen.
Multiclean
Multifunctionele reiniger, ideaal voor interieurreiniging
van voertuigen. Multiclean reinigt en verfrist in een enkele
handeling. Perfect voor busreiniging.
Upholstery & Interior Cleaner
Reiniger voor bekleding, kunststof, vinyl en hemelbekleding,
klaar voor gebruik.

Dry Cleaner
Een snel werkend oplosmiddel voor vlekverwijdering bij stoffen.
Licht geurend en residu vrij.

GLASREINIGERS

Autoruiten reinigen is een uitdaging. Standaard glasreinigers
hebben vaak problemen met de combinatie van verkeersvuil,
nicotine, plasticiden en insectresten. Het Autosmart
glasreinigergamma is specifiek ontwikkeld om deze problemen
aan te pakken.
20/20
Een schuimende glasreiniger in een spuitbus. Snel en
eenvoudig in gebruik. Geeft een streepvrij en kraakhelder
resultaat. Het niet-druipend schuim is ook ideaal om voor
schuifdak toepassing. Ammoniakvrij!
Glass Clear
Professionele vernevelbare glasreiniger. Streepvrij hoogglanzend
resultaat. Ammoniakvrij en aangename geur.

Glass Glow
Een krachtig glaspoetsmiddel, niet krijtend. Gemakkelijk aan te
brengen en te verwijderen. Aanbevolen voor ernstig vervuild
glas. Voorkomt het beslaan van ruiten.
Spirit Glass
Vloeibare geconcentreerde glasreiniger. Combineert krachtige
reiniging met een streepvrij resultaat en snelle verdamping.
Ideaal bij aircoaanslag!

POETSMIDDELEN

Ons
poetsmiddelengamma
biedt
professionele
autopoetsbedrijven het allerbeste in glans en bescherming.
De hoogste kosten bij het showroomklaar maken van een
auto zijn de arbeidsuren. Met dit in gedachte hebben we onze
poetsmiddelen zodanig ontwikkeld, dat ze snel en gemakkelijk
een professioneel resultaat opleveren.

Stardust
Een snelwax in een spuitbus, te gebruiken op lak, vinyl, chroom
en houtlaminaat. Ideaal om de showroomwagens op te frissen
of om vingerafdrukken te verwijderen.

Van hoge polijstwerking tot hoge glans, u zult bij ons altijd een
poetsmiddel vinden dat past bij uw manier van werken.

Wax Detail Spray
Detailspray, reinigt en verfraait lak, glans en sierstrips. Vrij van
oplosmiddelen en siliconen.Kan gebruikt worden als glijmiddel
voor kleiblokken en kleidoeken.

Cherry Glaze
Het snelste en gemakkelijkst te gebruiken poetsmiddel. Laat geen
krijtsporen na op rubbers en is zelfs op glas te gebruiken. Kan
op alle kwaliteitslakken gebruikt worden, perfect voor PDI en
showroomtoepassingen.

Wax
Een nieuwe topkwaliteit wax, ontworpen voor de professionele
autopoetser die de ultieme glans EN duurzaamheid wil. WAX
creëert een perfecte juweel achtige “glazen” afwerking, zonder
vettige vegen of vlekken, zelfs op donker lakwerk.

Cut Back
Ideaal om dof en geoideerd lakwerk te herstellen. Gemakkelijk in
gebruik. Kan handmatig en machinaal gebruikt worden.
Mirror Image
Een superieur waxhoudend poetsmiddel, te gebruiken op nieuw
en gebruikt lakwerk. Verwijdert kleine krassen en beschadigingen.
Polijst, reinigt en brengt wax aan in één handeling. Langdurige
glans.
Platinum
Geavanceerd poetsmiddel dat de laatste polymeertechnologie
bevat, zodanig dat u gemakkelijk een schitterend en langblijvend
resultaat behaalt op nieuw en gebruikt lakwerk.

TOPAZ

Fantastische glans op alle
soorten lakwerk. Brengt dof
lakwerk terug tot een glans.
Langdurende bescherming.
Supersnel resultaat zonder stof.

Nano Blue
Snel en eenvoudig resultaat op natte en droge voertuigen.
Geeft onmiddellijk een diepe glans. Uiterst duurzaam, sealt en
beschermt verfwerk. Stofvrij, maakt geen vlekken op sierlijsten
of plastiek.

PRODUCTEN
Premium

Nieuwe Auto

Tweedehandse Auto

Renovatie

NANO BLUE
WAX
PLATINUM
TOPAZ
CHERRY GLAZE
MIRROR IMAGE
CUT BACK
Deze tabel is voor info alleen. Uw keuze hangt af van verschillende factoren, we helpen u graag met uw beslissing.

POLIJST

Kleidoek/kleiblok			
Verwijderd snel en veilig verontreinigers zoals industriële
neerslag, boomsap en spuitnevel. Klei hecht zich aan de
verontreinigers en verwijderd deze van de oppervlakte,
waardoor het lakwerk weer glad aanvoeld. Gebruik Wax Detail
Spray voor een optimaal resultaat.
EVO1			
Een polijstmiddel met een speciaal ontwikkelde formule voor
een hoge kwaliteit glans met verminderde stof vorming. EVO 1
verwijderd fijne krasjes en oneffenheden, veilig voor alle verf en
lak soorten. Dit product kan zowel machinaal als met de hand
worden aangebracht. Bevat geen ammoniak.
EVO3			
Een 2 in 1 polijstmiddel die zowel krassen verwijderd als het
lakwerk oppoetst tot een intense glans. Speciaal aanbevolen voor
snelle verwijdering van krasjes, hologrammen, oneffenheden en
overspray. Bevat geen ammoniak.
EVO6			
EVO 6 Ons sterkste polijstmiddel. Verwijderd snel de diepste
krassen. Bevat geen ammoniak.
Finishing Glaze
Makkelijk in gebruik, bevat geen siliconen. Bedekt kleine
oneffenheden en hologrammen.

APPARATUUR

Smartool
Superveilige polijstmachine, perfect
voor lakherstel en polijsten. Met zijn
dubbele oscillerende koppen
voorkomt u het risico op
lakverbranding en hologrammen.
Snellere en betere resultaten dan
bij handmatig polijsten en minder
belastend voor de gebruiker.
Polijstmachines
Een uitermate effectieve
polijstmachine. Verschillende
snelheden helpen om het product
maximaal te laten werken om
zodoende tot een schitterend
resultaat te komen.
Poetspads
We bieden een breed gamma
poetspads aan, zowel voor de
oscillerende machine als voor de
roterende machine. Vraag om
meer uitleg aan uw dealer.
Microvezeldoek
Een grote, dikke microvezeldoek, ideaal om polijstresten te
verwijderen en de lak tot hoogglans te brengen.

Silver Seal

Total Car Protection

Ons interieur en lakbeschermmiddel, kan gebruikt worden op
nieuwe en tweedehands auto’s.

Paint Protector
Silver Seal lakbeschermer werkt als een onzichtbare tweede huid.
Het gebruikt geavanceerde polymeertechnologie om tot een
sterke verbinding te leiden, welke lakwerk tegen de gevolgen
van regen, zonlicht, ijs en sneeuw beschermt.

Fabric & Upholstery Protector
Silver Seal Bekledingbeschermer creëert een waterdichte
beschermingslaag op stoffen en bekleding. Gemorste koffie of
thee, bijvoorbeeld, druppelt er gewoon vanaf, waardoor vlekken
worden voorkomen.
Leather Supplement		
Stofzuig het leer om het loszittend vuil te verwijderen. Benevel
daarna het leer met schoon (liefst lauwwarm) water en wrijf het
oppervlak vervolgens schoon en droog met een schone zachte
doek. Indien het leer sterk vervuild is, gebruik dan Autosmart
Leather Cleaner voor een grondige reiniging.

VERFRAAIERS

Tegenwoordig hebben moderne voertuigen veel oppervlakken van
plastic, vinyl of rubber. Het Autosmart gamma verfraaiers verbetert
het uiterlijk ervan en beschermt deze materialen.

Smart Shine
Spraybare verfraaier voor banden volgens de nieuwste technologie.
Geeft een langdurig, glanzend en weerbestendig resutaat.

Dash Dandy
Een spraybare verfraaier die een droog resultaat nalaat en zorgt voor
die originele showroom look. Bevat plasticides om de soepelheid van
vinyl, instrumentenpanelen en interieursierlijsten te behouden.

Smart Dash
Een siliconenvrije dressing in spuitbus. Verfraait direct het
uiterlijk van kunststof en vinyl.

Finish
Een zijdeglans verfraaier, aanbevolen voor uw interieur en exterieur.
Beschermt, reinigt en verjongt dashboard, vinyl, rubber, banden en
kunststof. Kan eventueel verdund worden om een zachtere glans te
verkrijgen. Finish is oplosmiddelvrij en niet ontvlambaar.
Fusion
Voor interieurbekleding, dash boards, motorruimtes en banden. Polijst
en beschermt vinyl, rubber en plastiek. Diepe glans met duurzame
resultaten, kan verdund worden voor een natuurlijke afwerking.
Oplosmiddelvrij en niet-brandbaar.
Highstyle
Onze meest veelzijdige dressing. Laat een weersbestendige
hoogglans na op banden, vinyl en kunststof, zowel buiten als binnen.
Onverslaanbare streepvrije glans en bescherming. Spraybaar. Een
siliconenvrije versie is ook beschikbaar. Zelfs geschikt voor metaal!
Interior Dressing
Interieurverfraaier, reinigt, beschermt en vernieuwt. Ideaal voor vinyl,
plastiek, rubber en leder.
Kril
Een langblijvende dressing voor rubber, kunststof en metaal, bevat
weerbestendige polymeren. Geeft een unieke droge afwerking die
niet zal barsten en geen stof zal aantrekken. Hitte bestendig en ideaal
om onder de motorkap te gebruiken.
Midnight
Een sneldrogende grijs/zwarte kleurstof die uw tapijten, vloermatten
en banden die nieuwe look teruggeeft. Camoufleert vlekken en
brengt kleur terug. Ook geschikt voor kunststof.
Non-Silicone Highstyle
Onze meest veelzijdige siliconevrije dressing. Geeft een weerbestendig
resultaat op banden, vinyl en kunststof.
Pazzaz
Een oplosmiddelvrije interieurdressing voor vinyl, kunststof en rubber.
Laat een natuurlijke en niet klevende matglans achter op moderne
automaterialen. Siliconenvrij!
Rubber & Plastic Dressing
Een economische oplosmiddelvrije dressing die rubberen oppervlakken
en banden reinigt en een matglanzende finish geeft. Kan direct
gebruikt worden op vochtige oppervlakken.
Silicone Spray
Geconcentreerde dressing met een aangename geur in spuitbus.
Verfraait en beschermt snel vinyl, rubber en kunststof.

Smart Trim
Deze verfraaier voor de buitenzijde in spuitbus is speciaal ontwikkeld
met een eenvoudig controleerbaar spuitpatroon. Het beschermt,
verfraait en geeft een ‘als nieuw’ uiterlijk aan kunststof bumpers, grills,
spiegelkappen en kunststof strips.
Stardust
Stardust reinigt en glanst ogenblikkelijk zonder markeringen of
krijtresten. Geschikt voor lakwerk, laminaat, hout, chroom, vinyl, leder
en rubber. Verwijdert vingerafdrukken en markeringen. Ideaal voor
de toonzaal of pre-inspectie voertuigen.
Tango
Een veelzijdig product, ontwikkeld om moeilijk bereikbare oppervlakken
zoals deurdrempels, motoronderdelen en kofferbakonderdelen te
reinigen. Kan ook gebruikt worden als was en wax product.
Trim Ultra
De ultiem langwerkende verfraaier voor de buitenzijde. Deze
eenvoudig aan te brengen verfraaier geeft de oorspronkelijke kleur
terug, geeft een hoogglanzend resultaat, is extreem weersbestendig
en werkt wekenlang, waardoor dit product onmisbaar is voor iedereen
die auto’s verkoopt.
Trim Wizard
Een superieure en weerbestendige verfraaier voor banden en rubbers.
Naast alle voordelen van Highstyle biedt Trim Wizzard u iets meer
glans en een hogere weerbestendigheid. Zeer geconcentreerd, dus
economisch in gebruik. Breng Trim Wizzard spaarzaam aan met een
spons en banden en rubbers zijn weer als nieuw.
Tyre Dandy
Bandenschuim in spuitbus. De snelste manier om banden te reinigen
en te beschermen. Laat een langblijvende glans na. Behandel wel 20
tot 30 banden met slechts één spuitbus.
Vinyl Shield
Een polymeer gel die rubber en vinyl direct in zijn oorspronkelijke
staat herstelt. Langdurig weerbestendig resultaat. Brengt de originele
kleur terug bij verweerde kunststoffen en voorkomt en verwijdert
polijstvlekken.

LUCHTVERFRISSERS

Wanneer je in een auto stapt, is de geur belangrijk. Tabak of
dierengeur verwijderen kan cruciaal zijn voor de verkoop. Autosmart
luchtverfrissing, uw interieurs hebben nog nooit zo lekker geroken.
Autofresh
Een mix van aangename parfums om hardnekkige geuren te
verwijderen. Langblijvend, laat geen vlekken na op het
interieur. Beschikbaar in bulk of spuitbussen.
Bio Brisk
Soms is een geur maskeren niet voldoende, maar moet de oorzaak
van de geur verwijderd worden. Biobrisk is een product dat
biologische geuren, zoals melk, dierlijke geuren, bloed, urine en
braaksel verwijdert.

Blast
Een krachtige luchtverfrisser in een spuitbus, met een unieke hoog
ontladende spuitkop. Blast is ontworpen om vieze geuren te bestrijden
en snel een langdurige frisheid te geven aan voertuig. Uitermate
geschikt voor gebruik in grote kamers en ruimtes. Beschikbaar in
verschillende geuren.
Hanging Air Freshener
Verkrijgbaar in vier verschillende geuren, met een langdurig effect.

INTERIEUR GEUR NEUTRALISATOR
Uniek Autosmart product: Aromatek is een veilige en permanente methode om stank, zoals
sigaretten en sigaren rook, dierenlucht (zoals van honden) of voedselgeur definitief te
elimineren. Het frist ook muffe interieurs op en is bijzonder effectief bij het weer als nieuw
laten ruiken van lederen interieurs.
Het systeem is zeer eenvoudig in gebruik en kent geen risico voor beschadiging van het
interieur of de gezondheid van de gebruiker. Het is ook een bijzonder schoon proces, dat
garandeert dat een interieur na gebruik niet opnieuw gereinigd moet worden.
Bio-Brisk Cleaner
Wordt gebruikt om de bron van luchtjes grondig aan te pakken
voordat de Aromatek ingezet wordt. De unieke biologische
component in Bio-Brisk breekt stankproducerende vervuiling
volledig af, zelfs als de vervuiling diep in de bekleding of in het
schuim geworteld zit.
Neutrox Cartridge
Een uitgebalanceerd mengsel van 32 natuurlijke essentiële oliën
die luchtjes neutraliseren en permanent elimineren, zelfs de
luchtjes die diep in de bekleding gevangen zitten.
Geur Cartridges
Verkrijgbaar in Invigorating, Lemon, Orchard (fruitig), Vanilla
en Leather (leer) geur. Ontworpen om muffe lucht op te frissen.

Aromatek
Dit apparaat vormt het hart van het Aromatek systeem. In
combinatie met de cartridges produceert het een droge,
hoogst effectieve lucht. Ergonomisch ontworpen apparaat en
eenvoudig in gebruik.
Aromadisk Luchtverfrissers
Frisse hangers verkrijgbaar in Lemon, Orchard, Vanilla en Leer,
ontworpen om de Geurcartridges te ondersteunen.

WERKPLAATS

Een uitgebreid gamma topproducten dat aan alle eisen van service en
onderhoud aan moderne voertuigenvoldoet.
Brake, Clutch & Electrical Cleaner
Verwijdert snel vuil, remvloeistof, olie en vet van remmen, koppelingen
en elektrische delen. Verdampt volledig na gebruik. Lost remstof volledig
op. Beschikbaar in spuitbus of bulk.
Injector Cleaner
Een spuitbus die u kunt gebruiken om carburateurs en injectiesystemen
te reinigen. Geschikt voor gebruik bij katalysatoren.
Clearview
Geconcentreerde ruitensproeivloeistof die grondig reinigt. Bevat
antivries. Snel en streepvrij resultaat. Verwijdert insecten, verkeersfilm
en vuil. Beschikbaar in bulk.
De-icer
Geconcentreerde ontdooier in spuitbus. Geschikt voor ruiten en sloten.
Methanolvrij en veilig op het koetswerk, ruitenwissers en kunststof.

Heavy Duty Impact Adhesive
Een lijmmiddel in spuitbus. De spuitkop biedt u drie verschillende
spuitpatronen. Geschikt voor vele toepassingen, zoals bekleding
vastlijmen.
Plus 10
Zware ontvetter, bevat oplosmiddelen om vet en olie te verwijderen
van motoren, chassis en transmissies. Veilig op het koetswerk,
kunststof en rubber. Plus 10 lost op in water zodat u het gemakkelijk
kunt afspoelen.
Underseal
Langdurige bodembescherming. Bestand tegen water & verhindert
roestvorming. Dekking in één laag, met een geprofileerde afwerking.
Zinc Galva
Een zink primer die beschermt tegen corrosie van nieuw
gelaste onderdelen. Extreem duurzaam en hittebestendig.

G101
Veelzijdige niet bijtende reiniger en ontvetter. Kan gebruikt worden
op alle harde oppervlakken en uitermate geschikt om de werkplaats
te ontvetten en te reinigen.

SMEERMIDDELEN

Een uitgebreid gamma van smerende middelen voor de werkplaats.
Copper Hi Temp Lubricant
Een smerend middel bestand tegen hoge temperaturen. Essentiëel
op alle spruitstuk- en uitlaatbouten. Kan ook gebruikt worden op
de remblokken tegen piepen. Verkrijgbaar in potten of spuitbussen.
Lubrice
Veelzijdig lubricerend middel in spuitbus, bevat PTFE.
Penetreert net zo makkelijk als olie en zet zich vast net zoals vet.
Smeert alle metalen onderdelen zoals kettingen,
kabels, lagers, scharnieren en sloten.
Multilube
Geavanceerd synthetisch smerend middel, bevat PTFE. Wateren temperatuurbestendig. Geschikt voor het smeren van metaal,
kunststof en rubber. Multifunctioneel.

Mechoil
Een uitstekende onderhoudsolie. Maakt vastzittende onderdelen
los, smeert en beschermt tegen slijtage en roest. Verwijdert vocht
van elektrische delen. Onmisbaar wanneer vochtige motoren niet
willen starten of om elektrische schakelingen te beschermen tegen
de effecten van vochtig weer. Beschikbaar in spuitbus of bulk.
Silicone Lubricant
Snel en doeltreffend lubricerend middel voor rubber en plastic.
Uitstekend voor raamgeleiders, stoelen, stuurkolommen,
dashboards, schuifdaken en plastic onderdelen.
White Grease
Geavanceerd waterbestendig wit vet voor alle metalen
onderdelen. Uitermate geschikt daar waar traditionele vetten falen
of afwateren, of u een zichtbaar resultaat wilt hebben.

VLOERREINIGERS

Of het nu een werkplaats, een showroom of een wasstraat
betreft, een goede vloerreiniger is van onschatbare waarde.
Het Autosmart gamma kan alles aan, van ernstig vervuilde
werkplaatsen tot houten vloeren en tegels in showrooms.

G101
Een uitstekende niet bijtende multifunctionele vloerreiniger.
Uitstekend op harde oppervlakken, geschilderde oppervlakken
en op elk oppervlak waar vet een probleem is.

Multiclean
Een doeltreffende veelzijdige vloerreiniger. Multiclean reinigt uw
vloeren en laat een citrusgeur na in één behandeling.

Plus 10
Ontvetter met solventen voor extreem vette vloeren. Kan ook
gebruikt worden om betonnen vloeren voor te behandelen
vooraleer ze beschilderd worden. Oplosbaar in water om
gemakkelijk afspoelen te bevorderen.

Coach Clean
Oppoetsbare vloerreiniger met een aangenaam frisse citrusgeur.
Geschikt voor alle vloertypes in kantoren, showrooms,
werkplaatsen en bussen. Coach Clean is op te boenen tot een
anti-slip glans.
Floorsmart Cleanse
Een laagschuimende sterke ontvetter, ideaal voor gebruik in
een vloerschrobmachine. Zowel bij gebruik op ernstig vervuilde
vloeren als voor dagelijks gebruik biedt Floorsmart Cleanse u
een uitstekend resultaat. Reinigt daar waar andere vloerreinigers
falen, snijdt moeiteloos door vuil en vet.

Promenade
Een vloerpoetsmiddel te gebruiken op kunststof, linoleum en
decoratieve vloeren, laat een glanzende anti-slip laag achter die
bestand is tegen krassen.
Treble X
Een etsende zuurreiniger, ontwikkeld om betonnen vloeren te
behandelen vooraleer ze beschilderd worden. Geeft een goede
hechtingslaag. Verwijdert cementsluier.

VERF IN SPUITBUSSEN

Het Autosmart verfgamma is ontwikkeld om metalen en kunststof motoronderdelen, velgen en accessoires te verjongen.
Snelle 1-laags dekking die lang meegaat. Kies uit:
Silver King		

Silver Alloy		

Matt Black

Satin Black		

Gloss Black

Grey Primer

		

HYGIËNE

Ons gamma van hygiënische producten zorgt ervoor dat uw
werkomgeving altijd schoon en hygiënisch is. Niet alleen zorgen
deze producten voor een uitstekend resultaat, maar ze zijn ook
supergeconcentreerd, wat meer waar voor uw geld betekent.

Odourcon 10
Geconcentreerd product om geurtjes te neutraliseren, werkt
direct tegen onaangename geuren in vuilnisbakken of riolering.
Laat een aangename langblijvende geur na.

20/20
Een professionele schuimende glasreiniger, met nietdruipend,
zelfafbrekend schuim voor een kraakhelder resultaat.

Pine Disinfectant
Industrieel desinfecterend middel, doeltreffend tegen de meest
voortkomende pathogenen. Hoog verdunbaar en economisch
in gebruik.

Autofresh
Een waaier van aangename parfums om hardnekkige geuren te
verwijderen. Beschikbaar in bulk en spuitbussen.
Bio Brisk
Een specialistische biologische reiniger en ontgeurder. Bio
Brisk lost vuil op zoals vet, olie en proteïnes. Ideaal voor
interieurbekleding of tapijten, verstopte wasbakken en
riolering. Verwijdert veilig alle biologische vuil en geurtjes zoals
melk, bloed, urine en braaksel. Is ook uitermate geschikt tegen
nicotine.
Brisk
Luxueuze interieurbekledingshampoo, bevat optische
kleurverbeteraars, conditioners en biocides. Herstelt de
originele kleuren en laat een aangename geur na. Beschikbaar
in spuitbussen of bulk voor manueel of machinaal gebruik.
Glass Clear
Kwalitatief hoogwaardige, vernevelbare glasreiniger. De
snelste manier om glas te reinigen. Ammoniak vrij.
Multiclean
Veelzijdige allesreiniger. Multiclean reinigt en brengt een
aangename citrusgeur aan in één handeling.
Pan Dandy
Een hoog geconcentreerd afwasmiddel. Verwijdert vet en
aangedroogde voedselresten en is aangenaam voor de handen.

Sentry
Sterke reiniger op zuurbasis. Verwijdert kalk en vuil en
doodt microbes. Zorgt voor een glanzend resultaat. Veilig op
aluminium.
Stardust
Ideale spuitwax voor vinyl, chroom en houtlaminaat.
Uitstekend voor de showroom, om tafels te reinigen of om
vingerafdrukken te verwijderen van auto’s.

HANDVERZORGING

Van zeer krachtige handreinigers en handbeschermingsmiddelen
tot aan zachte zepen, Autosmart heeft het allemaal. We hebben
ook een breed gamma aan doseermogelijkheden, om aan de
wensen van iedere klant te kunnen voldoen.

Citrus Stronghands
Traditionele zeer krachtige handreinigingsgel. Een zacht
schrobbende korrel verwijdert het vuil van de huid en maakt de
handen schoon en fris.

Colour Off
Innovatieve reiniger om gemakkelijk verf te verwijderen zonder
zware oplosmiddelen te moeten gebruiken.

Superhands
Beschermt tegen reinigingsmiddelen, olie en solventen. Bevat
verzachtende middelen om de huid glad en gehydrateerd te
houden. Snel drogend en niet vettig.

Extra Hands
Een veelzijdige en krachtige oplosmiddelvrije handreiniger, die
een natuurlijke minerale korrel en huidconditioners bevat. Zeer
effectief tegen vet en olie. Maakt de handen grondig en veilig
schoon en heeft een aangename geur.
Hand & Body Soap
Een zachte, allergievrije vloeibare zeep, die de huid onderhoudt
terwijl het reinigt. Oplosmiddelvrij en vochtinbrengend.
Mighty Hands
Een oplosmiddelvrije zeer krachtige handreinigingspasta. Reinigt
grondig de huid van olie, teer, vet en verf. Aanbevolen voor
ernstig vervuilde handen.

HANDVERZORGING
Hygiënisch en gemakkelijk om te gebruiken
We hebben een groot gamma aan handreiniger wanddispensers voor iedereen.
Uw Autosmart franchisenemer helpt u graag verder.

MACHINE’S EN
BIJPRODUCTEN

Ons eigen ontwikkelingsteam heeft een compleet gamma van
accessoires en apparatuur ontwikkeld. Elk item is ontwikkeld
om zo doeltreffend mogelijk onze producten te gebruiken.
Opbrengtoepassingen en Dosering
We bieden een volledig gamma van toepassingsproducten en
doseerders aan, zoals verstuivers, polijstsponzen, poetsschijven,
opbrengflessen, mengapparaten en polijstmachines. Elk van deze
items is ontwikkeld om te gebruiken met Autosmart producten
en zal u helpen om uw verbruik te controleren en uw kosten te
verminderen.
Wasaccessoires
We hebben een gamma van speciale sponsen voor het gebruik
in en om de wagen. We kunnen u zemen, zowel echte als
synthetische, aanbieden alsook ruitentrekkers en een breed
gamma aan andere wasaccessoires.
Papier
Een uitgebreid gamma van papier is beschikbaar bij uw Autosmart
leverancier. Hij kan u tevens adviseren over welk papier het best
past bij uw behoeftes.
Doeken
Wanneer u een auto polijst, is voor een glanzend eindresultaat
de keuze van de poetsdoek even belangrijk als de keuze van
het product. Het is belangrijk om de goede poetsdoek voor
een specifieke toepassing te kiezen, zoals bijvoorbeeld krasvrij,
pluisvrij of hoog opnemend vermogen. Welke poetsdoek u ook
nodig heeft, we kunnen u helpen om de juiste keuze te maken.
Microvezeldoek
Autosmart’s Microvezeldoek (voor algemeen gebruik) en
Microvezel Glasdoek (voor ramen en spiegels) zijn ideaal
te combineren met veel van onze producten. U bereikt een
uitstekend resultaat, snel en gemakkelijk.

Beschermende kleding & Veiligheidsitems
We hebben een breed gamma aan veiligheidsbrillen,
handschoenen, overals en waspakken beschikbaar. We zullen u
en uw team graag adviseren.
Beschermhoezen
We hebben een breed gamma aan (persoonlijke) vloermatten,
stoelhoezen en stuurhoezen beschikbaar om uw interieur te
beschermen.
Machines
We bieden u topkwaliteit reinigingsgereedschap voor al uw
behoeftes, evenals top after-sales.
Borstels
We hebben een breed gamma aan borstels voor specifieke
taken, zoals borstels om hondenhaar te verwijderen, velgborstels
en interieurborstels.
Dressingspons
De Autosmart dressingspons laat u vlugger en gemakkelijker
werken en u vermijdt ook overmatig gebruik van het product.
De spons is ontwikkeld voor Autosmart dressings, zowel in het
interieur als voor het exterieur. Het is gemaakt van duurzaam
materiaal en absorbeert het product optimaal. Dit maakt het
gemakkelijk om de dressings aan te brengen om zo een perfect
resultaat te bereiken. U verspilt ook geen product. Door het
ergonomische design is het ook makkelijker om in moeilijk
bereikbare plaatsen dressing aan te brengen.
Poetsspons
De Autosmart poetsspons is ontwikkeld om optimale resultaten
te behalen met onze poetsmiddelen. U brengt het poetsmiddel
gemakkelijk aan, u bereikt een uitstekend resultaat en u verspilt
geen poetsmiddel.

www.autosmart.nl

For further details contact
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