
S100
MOTORKERÉKPÁR-
TISZTÍTÓSZER
Innovatív szárítási
formula

• Szétfolyás mentes, függőleges felületeken is megtapad.
• Bizonyítottan erős S100 tisztítóerő:
 Könnyen és maradékmentesen eltávolítja a
 szennyeződéseket – rovarmaradványokat,
 valamint a zsír- és olajszennyezéseket is
• Foltmentes száradást, polírozás nélkül is csillogó
 felületet biztosít
• Anyagvédelem teljes motorkerékpár felületen
• A speciális gél formula kivételes tisztító hatást biztosít
• Teljesen savmentes, nem károsítja a kezelt felületeket

Felhasználási javaslat:
A gép erősen szennyezett területeit, mint a felnit és motorblokkot be kell permetezni, 
rövid ideig a felületen hagyni, végül erős vízsugárral alaposan lemosni. Extrém szennye-
ződéseken (pl.: megszáradt olaj, lánckenő) 30 percig kell a permetezett felületen 
hagyni. Felforrósodott felületen használni TILOS! Erős napsütésben, vagy forróságban 
használni nem javasolt. Nem használható polírozott vagy lakkozatlan alumíniumon.

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
MOTORKERÉKPÁR-
TISZTÍTÓSZER
Innovatív szárítási
formula



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100 PLEXI ÉS
SISAKTISZTÍTÓ
ADALÉK
MIKROSZÁLAS
KENDŐVEL 
Minden típusú
plexi karcolás-
és csíkmentes
tisztítása

• Mikroszálas kendő a kíméletes és egyben erős
 tisztítóhatás érdekében
• Karcolás- és csíkmentes tisztítás
• Alkalmas minden típusú védőburkolathoz, legyen az átlátszó, 
 színezett, tükrözött vagy UV szűrős bevonat
• Ideális többszöri használatra
• További alkalmazási területek a sisak külső burkolata,
 fényszórók, tükrök

Felhasználási javaslat:
A tisztítószert a tisztítandó felületre kell permetezni és 30-60 másodpercig rajt hagyni. 
Ezt követően a szennyeződést a kendővel el kell távolítani

S100 PLEXI ÉS
SISAKTISZTÍTÓ
ADALÉK
MIKROSZÁLAS
KENDŐVEL 
Minden típusú
plexi karcolás-
és csíkmentes
tisztítása



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
PLEXI ÉS
SISAKTISZTÍTÓ
KENDŐ 
Mindenféle
plexi karcolás-
és csíkmentes
tisztítása, utazó
kiszerelésben

• Karcolás- és csíkmentes tisztítás
• Alkalmas minden típusú védőburkolathoz, legyen az átlátszó, 
 színezett, tükrözött vagy UV bevonattal rendelkező
• Fényszórókhoz és tükrökhöz is alkalmazható
• Ideális kiszerelés utazáshoz
• Tartalmaz 1 db nedves kendőt, 1 db száraz kendőt

Felhasználási javaslat:
 A nedves gyapjúkendőt helyezze a tisztítandó felületre és 30-60 másodpercig hagyja 
hatni. Utána a szennyeződést a nedves kendővel el kell távolítani, végül a száraz kendő-
vel áttörölni.

S100
PLEXI ÉS
SISAKTISZTÍTÓ
KENDŐ 
Mindenféle
plexi karcolás-
és csíkmentes
tisztítása, utazó
kiszerelésben

• Karcolás- és csíkmentes tisztítás



S100
SISAKBÉLÉS
TISZTÍTÓ
Alaposan
megtisztítja
a sisakbélést és
kiküszöböli
a kellemetlen
szagokat.

• Nem csak elfedi, hanem meg is szünteti a kellemetlen
 szagokat és hosszan tartó friss illatot biztosít
• Kíméletesen és tartósan szünteti meg a szennyeződéseket
• Megöli a baktériumokat
• Egyszerű és célzott alkalmazás, a sisakbélés kivétele nélkül.

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
SISAKBÉLÉS
TISZTÍTÓ
Alaposan
megtisztítja
a sisakbélést és
kiküszöböli
a kellemetlen
szagokat.

• Nem csak elfedi, hanem meg is szünteti a kellemetlen
 szagokat és hosszan tartó friss illatot biztosít



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100 MOTOR-
KERÉKPÁR
FELNI TISZTÍTÓ
Eltávolítja a zsíros
szennyeződéseket
és a fékport 

• Maradékmentesen eltávolítja a rászáradt lánczsírt
• Még a legmakacsabb fékport is eltávolítja
• Gyors hatás és egyszerű alkalmazás
• Savmentes, biztonságos az emberek
 és a kezelt felületek számára
• Nagyon produktív és hatékony a gél formulának köszönhetően

S100 MOTOR-
KERÉKPÁR
FELNI TISZTÍTÓ
Eltávolítja a zsíros
szennyeződéseket
és a fékport 

• Maradékmentesen eltávolítja a rászáradt lánczsírt
• Még a legmakacsabb fékport is eltávolítja



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
A tisztítószert a tisztítandó felületre kell permetezni, ezt követően a szennyeződést a 
kendővel el kell távolítani.

S100 
VÍZMENTES
MOTORKERÉKPÁR
GYORSTISZTÍTÓ
A gyors tisztításhoz
 – víz nélkül! 

• Tisztítás és gondozás egy lépésben
• Eltávolítja még a rászáradt rovar szennyeződéseket is
• Színfrissítő hatású
• Megőrzi az ápolt alkatrészek a felületeinek minőségét és
 védelmet nyújt az időjárási hatások ellen
• A rendszeres használata megkönnyíti a tisztítást,
 mivel a kezelt felületen a szennyeződés kevésbé tapad

S100 
VÍZMENTES
MOTORKERÉKPÁR
GYORSTISZTÍTÓ
A gyors tisztításhoz
 – víz nélkül! 

• Tisztítás és gondozás egy lépésben
• Eltávolítja még a rászáradt rovar szennyeződéseket is



Felhasználási javaslat:
Használat előtt alaposan felrázandó! A terméket kb. 20 cm-ről az előtte megtisztított és 
száraz felületre kell fújni, úgy, hogy a bőr ne ázzon át! Szárítsa meg naptól védett 
helyen. Minden matt bőrtípusra ajánlott! A fényes bőr felületeket mattíthatja!

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
MATT
BŐRÁPOLÓ
Tartós nedvesség-
védelem és könnyű 
ápolás a matt és 
a velúr bőr számára 

• Puhán és rugalmasan tartja a bőrt
• Csökkenti a szennyeződések letapadását
• Víztaszító felületet képez
• Frissíti a színeket – színtelen
• Fenntartja a pórusok légáteresztő képességét

S100
MATT
BŐRÁPOLÓ
Tartós nedvesség-
védelem és könnyű 
ápolás a matt és 
a velúr bőr számára 

• Puhán és rugalmasan tartja a bőrt
• Csökkenti a szennyeződések letapadását
• Víztaszító felületet képez
• Frissíti a színeket – színtelen
• Fenntartja a pórusok légáteresztő képességét



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó! Fújja a bőrtisztítót tiszta rongyra, majd tisztítsa meg a felüle-
tet, ezt követően törölje át nedves ruhával.

S100
MOTOROSRUHA
TISZTÍTÓ GÉL
BŐR FELÜLETRE
Eltávolítja a
szennyeződéseket,
felfrissíti a
pórusokat 

• Jelentősen továbbfejlesztett tisztító hatás
• Könnyen feloldja a szennyeződéseket, például a rovarokat
• Kíméletes a bőrre
• Optimális felkészülés a bőrápolásra
• Csúszásmentes és színtelen
• Maradéktalanul felszívódik
• Felhasználható bármilyen bőrből készült terméken

S100
MOTOROSRUHA
TISZTÍTÓ GÉL
BŐR FELÜLETRE
Eltávolítja a
szennyeződéseket,
felfrissíti a
pórusokat 

• Jelentősen továbbfejlesztett tisztító hatás



Felhasználási javaslat:
Vigyen fel egy kis bőrbalzsamot vékonyan a felületre szivacs segítségével! 
Figyelem: ne használja velúr és nubuk bőrökhöz! A bőrbalzsam alapanyagai 100%-ban 
természetesek. Egészségre ártalmatlan, természetes méhviaszt tartalmaz!

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100 BŐRBALZSAM

• A kiváló minőségű tápanyagok (beleértve a jojoba olajat is) 
 mélyen behatolnak a bőrbe, és hosszú ideig puhák,
 rugalmasak és ellenállóak maradnak
• A természetes méhviasz állandó nedvesség elleni
 védelem biztosít a kezelt felületen
• Gyorsan és folt mentesen beszívódik a kezelt felületen
• Használatával a bőr visszanyeri eredeti lágyságát,
 a színe helyreáll, megőrzi természetes szépségét,
 és élettartama is megnő
• Fenntartja a kezelt felület légáteresztő képességét
 (szakértői véleményekkel bizonyított)

• A kiváló minőségű tápanyagok (beleértve a jojoba olajat is) 
 mélyen behatolnak a bőrbe, és hosszú ideig puhák,
 rugalmasak és ellenállóak maradnak

Színtelen és intenzív védelem a 
nedvesség és az öregedés ellen
- kiváló minőségű
jojoba olajjal és méhviaszszal



Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó. A terméket a száraz lánc belső oldalára vékonyan vigyük fel 
kb. 30 percig hagyjuk hatni, de amennyiben lehetséges egész éjszakán át.

S100
FEHÉR LÁNC
SPRAY 2.0
(400 ML)
A legjobb
kopásvédelem
- Tartós hatás 

• Jelentősen továbbfejlesztett hosszú távú kenés
• Észrevehetően meghosszabbítja a lánc futásteljesítményét, 
 gátolja a kopást és a lánc nyúlását
• 2X hosszabb kenési intervallum az új összetételnek
 köszönhetően
• Tartós hatás (pl. esős vezetés közben)
• Magas szintű korrózióvédelem
• PTFE-vel
• Minden lánctípusra alkalmas (O/X/Z gyűrűk)

S100
FEHÉR LÁNC
SPRAY 2.0
(400 ML)
A legjobb
kopásvédelem
- Tartós hatás 

• Jelentősen továbbfejlesztett hosszú távú kenés
• Észrevehetően meghosszabbítja a lánc futásteljesítményét, 
 gátolja a kopást és a lánc nyúlását

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó. A terméket a száraz lánc belső oldalára vékonyan vigyük fel 
kb. 30 percig hagyjuk hatni, de amennyiben lehetséges egész éjszakán át.

S100
FEHÉR LÁNC
SPRAY 2.0
(100 ML)
A legjobb
kopásvédelem
- Tartós hatás 

• Jelentősen továbbfejlesztett hosszú távú kenés
• Észrevehetően meghosszabbítja a lánc futásteljesítményét, 
 gátolja a kopást és a lánc nyúlását
• 2X hosszabb kenési intervallum az új összetételnek
 köszönhetően
• Tartós hatás (pl. esős vezetés közben)
• Magas szintű korrózióvédelem
• PTFE-vel
• Minden lánctípusra alkalmas (O/X/Z gyűrűk)

S100
FEHÉR LÁNC
SPRAY 2.0
(100 ML)
A legjobb
kopásvédelem
- Tartós hatás 

• Jelentősen továbbfejlesztett hosszú távú kenés
• Észrevehetően meghosszabbítja a lánc futásteljesítményét, 



Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó. A láncot permetezzük be és 15 percig hagyjuk hatni. Makacs 
szennyeződéseknél a láncot kefével tisztítsuk le (drótkefét ne használjunk). Végül a 
termékkel még egyszer permetezzük be a láncot és erős vízsugárral mossuk le. A száraz 
láncot a további használat előtt S100 fehér láncspray-vel permetezzük be. A lánctisztító 
ne kerüljön a féktárcsára és a kerekek futófelületére (balesetveszélyes). Fagytól védve 
tárolandó.

Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
LÁNCTISZTÍTÓ

• Makacs szennyeződésekkel is megbírkózik
• Megnöveli a lánc élettartamát, gátolja a kopást
 és a lánc nyúlását
• Speciális védelem a korrózió ellen
• O/X/Z gyűrű kompatibilis
• savmentes, nem roncsol semmilyen felületet

S100
LÁNCTISZTÍTÓ

• Makacs szennyeződésekkel is megbírkózik
• Megnöveli a lánc élettartamát, gátolja a kopást
 és a lánc nyúlását
• Speciális védelem a korrózió ellen



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó! A megtisztított lánc belső felére fújandó. Hagyja megszárad-
ni! Kb 600 km-enént ismételje meg a lánc ápolását! Az optimális teljesítmény elérése 
érdekében 1500km-enként Lánctisztítóval mossa le a láncot!

S100
SZÁRAZ LÁNC
SPRAY (400 ML)
Száraz lánc spray
– 100%- os
tapadást biztosít
átlátszó formulájával

• A zsírkenés és a száraz kenés előnyeinek kombinációja
 az új hibrid formulával
• Optimális kopás- és korrózióvédelem száraz és
 ugyanakkor rugalmas védőbevonat
• Állandóan tiszta lánc környezet
• Víz- és szennyeződésmentesítő, a lánc színe nem változik
• PTFE-t tartalmaz
• Minden O/X/Z gyűrűre alkalmazható

S100
SZÁRAZ LÁNC
SPRAY (400 ML)
Száraz lánc spray
– 100%- os
tapadást biztosít
átlátszó formulájával

• A zsírkenés és a száraz kenés előnyeinek kombinációja



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
Használat előtt felrázandó! A megtisztított lánc belső felére fújandó. Hagyja megszárad-
ni! Kb 600 km-enént ismételje meg a lánc ápolását! Az optimális teljesítmény elérése 
érdekében 1500km-enként Lánctisztítóval mossa le a láncot!

• A zsírkenés és a száraz kenés előnyeinek kombinációja
 az új hibrid formulával
• Optimális kopás- és korrózióvédelem száraz és
 ugyanakkor rugalmas védőbevonat
• Állandóan tiszta lánc környezet
• Víz- és szennyeződésmentesítő, a lánc színének
 változása nem változik
• PTFE-t tartalmaz
• Minden O/X/Z gyűrűre alkalmazható

• A zsírkenés és a száraz kenés előnyeinek kombinációja

S100
SZÁRAZ LÁNC
SPRAY (100 ML)
Száraz lánc spray
– 100%- os
tapadást biztosít
átlátszó formulájával



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

Felhasználási javaslat:
Felhasználás előtt rázza fel a flakont, majd a waxot szórja a megtisztított felületre, 
hagyja megszáradni, majd tiszta ronggyal dörzsölje át.

S100
MATT WAX
SPRAY (250ML)

• Rendkívül sokáig véd a káros környezeti hatásoktól
 (eső, UV sugárzás). Csak matt felületekre!
 Víz-, olaj- és szennyeződéstaszító tulajdonságokkal
 rendelkezik
• Felhasználási terület: matt felületű lakk, gumi,
 műanyag, fólia

S100
MATT WAX
SPRAY (250ML)



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
IMPREGNÁLÓ
SPRAY

• Rendkívül hosszú és hatékony védelmet nyújt
 minden textil anyagon a nedvesség ellen
• Az UV védelem megakadályozza, hogy kifakuljon a textil 
• Alkalmas vízálló lélegző anyagok karbantartására is
 (pl. Sympatex, Gore-Tex)
• Víz-, olaj- és szennyeződéstaszító bevonatot képez
• Nem színezi el a kezelt felületet

S100
IMPREGNÁLÓ
SPRAY

• Rendkívül hosszú és hatékony védelmet nyújt
 minden textil anyagon a nedvesség ellen
• Az UV védelem megakadályozza, hogy kifakuljon a textil 
• Alkalmas vízálló lélegző anyagok karbantartására is
 (pl. Sympatex, Gore-Tex)



Gyerekektől tartsa távol! Szembe ne kerüljön! Ha a termék szembe jut, alaposan öblítse ki vízzel!
Ha a terméket lenyelte, forduljon orvoshoz!

S100
TEXTIL ÉS BŐR
MOSÓSZER
(300 ML)

• Kiválóan tisztít és előkészíti a kezelendő felületet az
 impregnáló spray alkalmazásához (S100 impregnáló spray) 
• Különleges összetevőinek köszönhetően helyreállítja
 a légáteresztő képességet
• Tudnivalók: belső vízhatlan réteg esetén lágyítót
 ne használjon! Mindig tartsa be a textil használati utasításait! 
 Az adagoló kupakot bő vízzel mossa ki használat után!

Felhasználási javaslat:
Belső vízhatlan réteg esetén lágyítót ne használjon! Mindig tartsa be a textil használati 
utasításait! Az adagoló kupakot bő vízzel mossa ki használat után!


