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 Îndepărtare insecte / Pre-curăţare  curăţare jantă roţi  spumă activă 
 

Produs Aromă Art. nr. Ambalare* Valoare pH Transport Performanţă 
       
Îndepărtare insecte       
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 InsecTecs® 

Cea mai bună performanţă pentru îndepărtarea insectelor pentru o îndepărtare 
rapidă şi eficientă a resturilor uscate de insecte de pe suprafeţele de sticlă şi 
vopsite, puternic alcalin, pentru aplicare manuală şi automată, cu miros de lime. 

 

262449 25 kg 

 

UN 1719, II 5 

Pre-curăţare       
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 PowerTecs® 

Agentul de pre-curăţare cu cea mai bună performanţă pentru utilizatori 
profesionişti, extrem de eficient chiar şi pentru mizeria dificilă, performanţă de 
spumare foarte bună, puternic alcalin, ideal pentru unităţi automate fără 
atingere, cu miros de lime. 

 

272045 25 kg 

 

UN 1719, II 5 

PreLavan Classic HP 
Agent de pre-curăţare universal cu proprietăţi de spumare excelente, alcalin şi foarte 
sigur. Ideal pentru folosire în dispozitive de pre-pulverizare. Adecvat pentru curăţarea 
motoarelor şi motocicletelor. 

 225483 25 kg 

 

UN 3267, III 3 

PreLavan Rapid 
Agent de pre-curăţare eficient cu un luciu foarte bun, se poate folosi şi pentru 
curăţarea jantelor în unitatea portal, alcalin. Ideal pentru curăţare interioară autobuz şi 
cisterne. 

 225485 25 kg 

 

UN 1824, III 4 

PreLavan Forte 
Agent de pre-curăţare puternic, adecvat pentru camioane, jante şi curăţare cu perii, 
puternic alcalin. 

 225484 25 kg 

 

UN 1824, II 4 

PreLavan Scent 
Agent de pre-curăţare eficient cu formare de spumă excelentă, proiectat pentru folosire 
în unităţi cu autoservire, adecvat şi pentru curăţare jante, puternic alcalin, cu miros 
proaspăt intens. 

 
264387 25 kg 

 

UN 1824, II 3 

PreLavan Extra 
Agent de pre-curăţare puternic, versatil, cu proprietăţi de spumare excelente, adecvat 
şi pentru curăţare jante, puternic alcalin, cu miros de lime.  

272048 25 kg 

 

UN 1824, II 4 

PreLavan Special 
Agent de pre-curăţare universal, cu compatibilitate excelentă şi performanţă bună de 
spumare, pentru folosire universală ca agent de pre-curăţare, spumă activă şi 
detergent pentru perii, uşor alcalin, cu miros slab de lime. 

 

3005163 25 kg 
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Agent alcalin pentru curăţarea jantelor       
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 Wheel Tecs 

Agent pentru curăţarea jantelor cu cea mai bună performanţă cu proprietăţi de 
spumare excelente şi protecţie specială la uscare, se poate folosi şi pentru 
spumă pentru jante, puternic alcalin, pentru aplicare manuală şi mecanică. 

 272042 25 kg 

 

UN 1719, II 5 

LavaRim 
Agent pentru curăţarea jantelor special, puternic alcalin, pentru aplicare manuală şi 
mecanică. Se poate folosi pentru îndepărtarea insectelor. 

 266132 25 kg 

 

UN1824, II 4 

Agent acid pentru curăţarea jantelor       
LavaRim Forte 
Agent pentru curăţarea jantelor extrem de activ cu protecţie la coroziune. 
Îndepărtează rapid cele mai dificile depuneri de praf, puternic acid, conţine acid 
clorhidric, doar pentru aplicare manuală. 

 225491 30 kg 

 

UN3264, II 4 

Spumă activă neutră       
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FoamTecs 
Spumă activă cu cea mai bună performanţă cu o putere de curăţare foarte bună 
şi spumare impresionantă, producţie foarte mare şi material delicat, pH neutru, 
cu miros de lime. 

 

270084 25 kg 

 

 5 

FoamClean Berry 
Spumă activă neutră cu proprietăţi de spumare excelente şi putere de curăţare bună, 
delicat pe materiale, pH neutru, cu un miros intens de fructe de pădure. 

 

3005585 25 kg 

 

 4 

FoamClean Neutral Plus 
Spumă activă cu producţie foarte mare şi delicată cu proprietăţi de spumare excelente, 
pH neutru, cu un miros PowerFlower.  

253679 25 kg 

 

 4 

FoamClean Mint 
Spumă activă neutră cu proprietăţi de spumare excelente şi putere de curăţare bună, 
pH neutru, cu un miros proaspăt mentolat. 

 

3001074 25 kg 

 

 3 

Spumă activă alcalină       
FoamClean Forte Plus 
Spumă activă alcalină cu producţie foarte mare, cu proprietăţi de spumare excelente şi 
putere de curăţare foarte bună, alcalină, cu un miros PowerFlower.  

253685 25 kg 

 

 4 

FoamClean Extra 
Spumă activă cu producţie mare, cu proprietăţi de spumare excelente şi putere de 
curăţare bună.  

266653 25 kg 

 

 3 



 Şampon  Agent sicativ Ceară îngrijire intensivă Ceară îngrijire Foamwax 
 

Produs Aromă Art. nr. Ambalare* Valoare pH Transport Performanţă 
       
Şampon       
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ShampooTecs 
Şampon special cu cea mai bună performanţă, cu performanţă de spălare şi 
curăţare excelentă, cu producţie foarte mare, folosire versatilă ca un şampon 
puternic, spumă activă cu pre-curăţare, alcalin, cu miros de lime. 

 

270059 25 kg 

 

UN 1824, III 5 

ShampoClean Forte 
Şampon auto foarte eficient pentru îndepărtarea rapidă şi puternică a tuturor tipurilor 
de mizerie, alcalin, cu un miros PowerFlower. 

 

253697 25 kg 

 

 4 

ShampoClean Neutral 
Şampon auto delicat şi fiabil, neutru, cu un miros PowerFlower. 

 

253691 25 kg 

 

 3 

ShampoClean Foam Neutral 
Şampon auto eficient, cu proprietăţi de spumare excelente, aplicare universală, cu un 
miros PowerFlower.  

253903 25 kg 

 

 2 

ShampoClean Forte Plus 
Şampon auto special cu proprietăţi de legare a fierului, foarte eficient contra 
depunerilor de mizerie şi resturi de rugină, acid, cu miros proaspăt.  

225498 25 kg 

 

UN 1760, III 4 

ShampoClean Special 
Şampon pentru perii de nivel ridicat, cu putere de curăţare foarte bună, susţine 
funcţionarea staţiei de tratare a apelor şi optimizează calitatea apei industriale, alcalin, 
cu miros floral dulce. 

 
225497 25 kg 

 

 4 

Agent sicativ       
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DryTecs® 
Agent sicativ concentrat cu cea mai bună performanţă cu îndepărtare foarte 
rapidă a filmului de apă, şi efect de mărgele impresionant, chiar şi la viteze de 
transportor mari, pentru cele mai bune rezultate de uscare şi un luciu superior. 

 262520 25 kg 

 

 5 

DryGloss Brilliant 
Agent sicativ foarte concentrat cu îmbunătăţire luciu, garantează îndepărtarea rapidă a 
filmului de apă, oferă vopselei maşinii un luciu profund. 

 226275 25 kg 

 

 4 

DryGloss Forte 
Agent sicativ funcţional, asigură o uscare şi luciu foarte bune, se poate folosi eficient 
cu toate calităţile de apă. 

 216760 25 kg 

 

 3 

DryGloss Classic 
Agent sicativ funcţional, asigură o uscare şi luciu foarte bune, se poate folosi eficient 
cu toate calităţile de apă. 

 226278 25 kg 

 

 2 

Ceară de îngrijire intensă       
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RainTecs® 
Ceară de îngrijire cu cea mai bună performanţă cu un efect de mărgele 
senzaţional şi un luciu excepţional, protejează suprafaţa vopselei, garantează 
protecţia pe termen lung, cu miros intens de cireşe. 

 

262463 25 kg 

 

 5 

       
Ceară de îngrijire       
ShineWax Brilliant 
Ceară concentrată premium cu agent de sporire luciu, asigură îngrijirea şi protecţia pe 
termen lung, protejează suprafaţa vopselei, cu miros de miere.  

226281 25 kg 

 

 4 

ShineWax Classic 
Ceară pentru unităţile de spălare, garantează îngrijirea de bază pentru suprafeţele 
maşinilor, aplicare universală, adecvată şi ca ceară spumă. 

 226284 25 kg 

 

 2 

       
Foamwax       
ShineWax Foam Silk 
Ceară spumă concentrată inovatoare pentru un luciu maxim, protecţie maximă şi 
îngrijire maximă, cu spumă fiabilă, voluminoasă, cu miros de miere.  

227345 25 kg 

 

 4 

FoamWax 
Ceară spumă fiabilă, cu structură foarte atrăgătoare a spumei şi efect de lustruire 
vizibil. Asigură conservarea şi îngrijirea suprafeţelor vopsite şi rezultate bune de 
uscare. 

 

3004860 25 kg 

 

 3 



 Agent lustruire Produse pentru spălătorii auto cu autoservire Camioane şi autobuze Produse speciale pentru 
procesarea apei 
 

Produs Aromă Art. nr. Ambalare* Valoare pH Transport Performanţă 
       
Agent de lustruire       
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ShineTecs® 2GO 
Agent de lustruire 2 în 1, cu cea mai bună performanţă, combină efectul 
reparator unic cu protecţia pe termen lung cu curăţare profundă, asigură un luciu 
excepţional, cu proprietăţi de spumare foarte bune şi miros de iasomie. 

 

270062 25 kg 
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 ShineTecs® 

Agent de lustruire spumă cu luciu puternic, cu cea mai bună performanţă, "efect 
reparator" unic, întăreşte stratul protector la fiecare spălare, asigură vopselei un 
luciu profund, distinct. 

 216757 25 kg 

 

 5 
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Polish Tecs® 
Agent de lustruire cu cea mai bună performanţă, cu efect de mărgele foarte bun, 
garantează conservarea şi îngrijirea excelente, produce un luciu intens, cu miros 
de zmeură 

 

270906 25 kg 

 

 5 

PoliCare Extra 
Ceară dură de îngrijire premium pentru sisteme de pulverizare cu efect de conservare 
excepţional, asigură vopselei un luciu profund, distinct şi protecţie pe termen lung, se 
poate folosi şi ca produs pentru protecţia cabinei, cu miros de miere. 

 

226290 25 kg 

 

 3 

PoliCare Forte 
Emulsie de îngrijire premium cu efect de luciu puternic şi îmbunătăţire culoare, compus 
pentru uscare optimă, se poate folosi şi ca şampon, cu miros de lime.  

225508 25 kg 

 

UN 1760, III 3 

PoliCare Classic 
Emulsie de îngrijire superioară cu efect de îmbunătăţire culoare şi spumă voluminoasă 
excelentă, se poate folosi şi ca şampon, cu miros de lime.  

225507 25 kg 

 

 2 

Produse pentru spălătorii auto cu autoservire       
PreLavan JetPowder 
Agent de pre-curăţare pudră eficient pentru unităţi cu autoservire, adecvat în special 
pentru unităţi cu pulverizare cu presiune ridicată şi abur, alcalin. 

 225492 25 kg    

JetPowder Extra 
Agent de pre-curăţare pudră pentru spălătorii cu autoservire, se poate folosi în unităţi 
cu pulverizare cu presiune ridicată şi abur, cu proprietăţi de spumare excelente, 
puternic alcalin. 

 270954 25 kg    

PreLavan Jet 
Agent de pre-curăţare lichid pentru spălătorii cu autoservire, se poate folosi şi pentru 
curăţarea jantelor. 

 253986 25 kg 

 

UN 1824, II  

PowerFoam Jet 
Agent de pre-curăţare activ, bogat, pentru spălătorii cu autoservire, cu proprietăţi de 
spumare foarte bune, cu miros PowerFlower.  

262625 25 kg 

 

  

ShampooClean Jet 
Şampon special pentru spălătorii cu autoservire, cu proprietăţi de spumare şi curăţare 
bune, alcalin. 

 266168 25 kg 

 

  

ShineWax Jet 
Ceară de îngrijire pentru spălătorii cu autoservire, cu proprietăţi de spumare bune.  262626 25 kg 

 

  

SelfTecs® 
Produs special 2 în 1 pentru spălătorii cu autoservire, pentru curăţare eficientă şi 
îngrijire vopsea, cu "efect reparator" şi luciu special unic, cu proprietăţi de spumare 
foarte bune şi miros plăcut de iasomie. 

 

258681 25 kg 

 

  

Camioane şi autobuze       
PreLavan Truck 
Agent de curăţare puternic pentru vehicule comerciale pentru îndepărtarea rapidă a 
mizeriei dificile, are proprietăţi de solvent de grăsimi foarte bune. Puternic alcalin, 
spumare foarte puternică. 

 
3005166 25 kg 

 

UN 1719, II  

PreLavan Truck LF 
Agent de curăţare puternic pentru vehicule comerciale pentru îndepărtarea rapidă a 
mizeriei dificile, are proprietăţi de solvent de grăsimi foarte bune. Puternic alcalin, 
spumare foarte redusă. 

 

3005164 25 kg 

 

UN 1719, II  

DryGloss TruckBus 
Şampon eficient pentru unităţi pentru vehicule comerciale fără uscătoare cu suflantă, 
lasă suprafeţele strălucitoare şi fără pete sau dungi. 

 225515 25 kg 

 

  

Produse speciale pentru tratarea apei       
AquaFloc Universal 
Agent floculant special pentru sistemele de recuperare a apei, asigură aglomerarea 
rapidă şi garantează o curăţare rapidă a apei de spălare, fără clor. 

 225516 30 kg 

 

UN 3264, III  

AntiSmell 
Concentrat foarte eficient pentru dedurizarea apei de proces pentru combaterea 
mirosurilor în sistemele de recuperare a apei. 

 225518 30 kg 

 

UN 3149, II  

Sodă caustică 
Neutralizator pentru sistemele de recuperare a apei, deplasează valoarea pH a apelor 
acide către nivelul neutru sau alcalin. 

 229216 30 kg 

 

UN 1824, II  

ac-salt-tabs 
Sare de regenerare sub formă de tablete pentru sistemele de dedurizare. 

 

402013 25 kg    

AquaSoft 
Protecţie la calcifiere pentru sistemele de apă caldă cu presiune mare.  270914 10L 

 

  



► Produs de curăţare şi îngrijire    ► Produs special   ► Lavete de curăţare   ►Accesorii 
 

Produs Aromă Art. nr. Ambalare* Valoare pH Transport 
      
Produs de curăţare şi îngrijire pentru curăţare în facilităţi şi ateliere      
BayClean Power 
Agent de curăţare plăci foarte activ cu efect de lustruire, dublu concentrat, şi pentru curăţarea 
profesionistă a roţilor, puternic acid, conţine acid clorhidric.  

225513 25 kg 

 

UN 1789, III 

BayClean 
Agent de curăţare puternic pentru plăci, unităţi şi perii, cu protecţie activă la coroziune, pentru 
curăţarea şi îndepărtarea ruginii de pe oţelul inox, spumare bună, conţine acid fosforic.  

262441 25 kg 

 

UN 1760, II 

BayClean Universal 
Agent de curăţare pentru săli şi unităţi, foarte delicat, ideal potrivit pentru aluminiu şi alte suprafeţe 
sensibile la acizi. 

 247421 10 kg 

 

 

GlassClean 
Agent de curăţare special pentru curăţarea eficientă şi fără urme a sticlei.  266654 10L 

 

UN 1987, III 

Produs special      
Tyrelntense WS 
Produs de îngrijire a anvelopelor pentru un luciu de durată.  266079 10L   
MultiClean 
Agent de curăţare versatil adecvat cel mai bine ca agent de curăţare pentru pompa de umplere, 
îndepărtează eficient depunerile şi curăţă toate suprafeţele din oţel inox, se poate folosi şi ca şampon, 
acid. 

 

3000074 10 kg 

 

 

FloorClean 
Agent de curăţare eficient pentru pardoseli, pentru îndepărtarea cerii şi acoperirilor polimerice, uleiului, 
unsorii şi depunerilor minerale. Poate fi folosit manual sau în maşini. Timp de expunere foarte scurt, 
produce puţină spumăm puternic alcalin, nu conţine solvenţi. 

 

3001076 10 kg 

 

 

Lavete de curăţare    
Produs Ambalaje  Art. nr. 

    
MicroClean 
Lavetă de microfibră pentru curăţarea tuturor suprafeţelor 
vehiculului, ambalată individual în pungă de plastic 
resigilabilă. 

200 buc./cutie Europa de vest 262460 
Europa de est 262461 

Cockpit-Clean 
Pentru curăţarea delicată şi temeinică a interioarelor 
maşinilor, ambalate individual. 

1000 buc./cutie Europa de vest 262451 
Europa de est 262456 

GlassClean-Set 
Pentru curăţarea rapidă şi fără urme a tuturor 
suprafeţelor de sticlă interioare şi exterioare, lavetă 
umedă şi uscată în pungă cu două compartimente, 
ambalate individual. 

1000 buc./cutie Europa de vest 262452 
Europa de est 262455 

Tree Sap Remover Cloth 
Lavetă specială pentru curăţarea sevei de arbori şi 
excrementelor de păsări, ambalată individual. 

500 buc./cutie Europa de vest 264771 

Interior-Clean 
Lavetă specială de curăţare pentru interiorul vehiculelor, 
ambalată individual. 

500 buc./cutie Europa de vest 3004681 

 

Accesorii  
Produs Art. nr. 
  
Perie de curăţare 702010 
Pahar gradat cu sigla AUWA, 2000 ml 250747 
Cilindru volumetric cu sigla AUWA, 500 ml 251291 
Cheie de deschidere pentru butoaie şi cutii 252111 
Contor de conductivitate "Tester" 708050 
pH-metru "pH-Checker" 247441 
Tip măsurare pH 708057 
Clean-Matic 1,25 P (rezistent la acid) 270002 
Clean-Matic 1,25 E (rezistent la baze) 270003 
Rondo-Matic 5 P (rezistent la acid) 270004 
Rondo-Matic 5 E (rezistent la baze) 990101 
Capac de plastic pentru ştergătorul de parbriz, 
1000 buc. 

709064 

Recomandările noastre 
 

 

Spălătoriile auto tip portal şi tunel 

     
  ClassicLine Forte Line Tecs Line 
Pre-curăţare / îndepărtare insecte PreLavan Extra PreLavan Forte PowerTecs® / InsecTecs® 
Curăţarea jantelor Lava Rim Lava Rim WheelTecs 
Spumă activă FoamClean Mint FoamClean Forte Plus FoarnTecs 
Şampon ShampoClean Foam Neutral ShampoClean Forte SharnpooTecs 
Agent sicativ DryGloss Classic DryGloss Brilliant DryTecs® 
Ceară de îngrijire Ceară de îngrijire 

intensă 
ShineWax Classic ShineWax Brilliant RainTecs® 

Agent de lustruire PoliCare Classic PoliCare Forte ShineTecs®/ PolishTecs® 

* Alte dimensiuni de ambalaje sunt disponibile la cerere 

 



910399_AU_Overview EN_A4_Haas 

Avantajele AUWA 

Inovator - eficient - ecologic 

- Gamă completă de produse de curăţare şi îngrijire pentru vehicule. 
- Gama completă pentru activităţile de spălătorii auto inclusiv accesorii şi materiale de marketing. 
- Substanţe chimice ecologice cu calitate ridicată şi cea mai bună performanţă. 
- Lider de piaţă în Europa - peste 45 de ani de experienţă. 

Calitatea certificată creează încrederea 

AUWA vă oferă substanţe chimice cu cel mai ridicat nivel de calitate. 

Măsurătorile noastre interne permanente de performanţă asigură menţinerea situaţiei. 

EN ISO 9001:2008 este garanţia dvs. pentru un management de calitate 
conştiincios - un lucru natural pentru companiile de succes, orientate spre 
viitor. EN ISO 14001:2004 este garanţia dvs. că ne desfăşurăm activitatea într-
un mod prietenos cu mediul. Acest lucru oferă operatorilor spălătoriilor auto un 
avantaj faţă de competiţie. 

Produsele AUWA pentru spălătoriile auto au fost evaluate în conformitate cu 
cerinţele VDA (Asociaţia germană pentru industria automobilistică) şi au fost 
clasificate ca fiind conforme cu VDA. Ca urmare, operatorii vor avea o garanţie 
superioară, că produsele AUWA prezintă o compatibilitate supremă a 
materialelor şi nu vor produce daune maşinilor dacă sunt folosite în mod 
corect şi cu dozarea corespunzătoare. 

Produsele AUWA respectă integral cerinţele ONORM B 5106 şi instrucţiunile 
Biroului guvernului provincial din Salzburg. 

 

 

 

AUWA-Chemie GmbH 
Argonstrasse 7 • D-86153 Augsburg 
Telefon +49 (0) 821/5584-29 0 
Telefax +49 (0) 821/5584-2914 

www.auwa.de 


