
 

 

Jak rychle a dokonale pe čovat o čistotu 
automobilu produkty KIM-TEC 

Ne všichni z nás, motorist ů, navšt ěvují my čky automobil ů či firmy 
specializované na ru ční mytí. Proto jsme se rozhodli pod ělit se s t ěmi z Vás, 
kteří při údržb ě svých čtyřkolových milá čků spoléháte p ředevším na své "zlaté 
ručičky", o n ěkolik zkušeností a praktických rad. 
1) Co se zašlým lakem starších automobil ů? 
Starší automobilový lak lze velmi jednoduše oživit prostředkem na ošetření laku pod 
označením KIM-TEC LACKREINIGER . Zašlý lak není nic jiného než zoxidovaná 
povrchová vrstva laku, spojená s mastnotami, špínou, zbytky starých neodstraněných 
leštěnek a vosků, či šamponů. Dlouhodobým působením rozdílných teplot a 
slunečního záření se na povrchu laku vytvoří matová vrstva. I když základní lak není 
poškozen, karoserie vypadá značně omšele. 

Rada je v tomto sm ěru velmi jednoduchá :  

a. automobil omyjte důkladně autošampónem a osušte  
b. na takto prachu a nečistot zbavený lak nanášejte krouživými pohyby 

houbičkou či flanelem tekutý prostředek  na zašlé a starší laky tento 
prostředek obsahuje větší množství abrazivních složek, které Vám pomohou 
odstranit  zoxidovanýný nebo jinak znečištěný lak 

c. krouživým pohybem dojde k uzavření všech pórů v laku, které by v budoucnu 
mohly způsobovat oxidaci,  

d. ošetřený povrch je třeba nechat důkladně oschnout.(zjistíte tím, že na povrchu 
laku vznikne bílý povlak)  

e. zbývá jen vyleštit karoserii flanelem  

Budete velmi překvapeni, jak pod prvním pohybem Vaší ruky při leštění vyvstává 
svěží a zářivý lak karoserie. Takto ošetřený lak je schopen odolávat 40-50 běžným 
mytím Vašeho automobilu. 
2) Umýt auto a dodate čně ještě ošet řovat karoserii, chrom a plastové části je již 
přežitkem. 
Pro ty, kteří chtějí mít karoserii svého automobilu stále vzhlednou s minimálními 
nároky na práci, mohou využít KIM-TEC autošampón s voskem. Jedná se o 
ekologicky šetrný autošampón s vysokou účinností na mastnoty a nečistoty. Kromě 
toho však šampón obsahuje tekuté vosky, které při vyschnutí nejen znovu ošetří 
karoserii, ale dodají jí vysoký lesk bez potřeby dodatečného ošetření povrchu. 

Rada je op ět velmi jednoduchá: :  

1. karoserii omyjte vodou a zbavte hrubých nečistot  
2. dle návodu rozřeďte potřebné množství šamponu KIM-TEC ve vodě  
3. vozidlo takto připraveným roztokem důkladně omyjte  
4. zbytky šampónu odstraňte z karoserie lehkým opláchnutím (nepoužívejte 

tlakovou vodou, protože by došlo ke smytí vrstvy vosku)  
5. karoserii nechte oschnout  



6. v závislosti na chemickém složení použité vody může při vysychání kapek na 
karoserii či na oknech dojít k vytvoření malých map po kapkách. Tyto 
jednoduše a lehce setřete hadrem.  

 
 
 
3) Také disky jsou naší vizitkou! 
Při brždění dochází k usazování černého prachového frikčního materiálu, který se 
zvýšenou teplotou stále více "zapéká" do litých disků či do ozdobných krytů kol. 
Běžné čistící prostředky nemají dostatečnou reaktivní účinnost k tomu, aby tyto 
nečistoty odstranily. 
Proto doporu čujeme op ět zcela speciální prost ředek : Čistič disků kol KIM-TEC 

Práce s ním je velmi jednoduchá::  

a. tlakovou vodou nejprve z disků odstraníme hrubé nečistoty  
b. naneseme prostředek dle návodu k obsluze a necháme jej působit  
c. poté veškeré nečistoty opět opláchneme tlakovou vodou  

Výhodou čističe je nejen skutečnost, že odstraní již usazené nečistoty, ale je 
schopen po určitou dobu nečistoty odpuzovat. Proto při pravidelné péči o disky 
můžete mít kola Vašeho automobilu stále čistá. 
 
4) A co mouchy, motýli a no ční můry neskonale p řilepené na karosérii? 
Řada motoristů má s tímto řadu negativních zkušeností. Říkat si "projedu myčkou, či 
použiji tlakovou vodu a bude hotovo" není až tak docela pravda. Stopy hmyzu 
rozmazaného na karosérii a oknech jsou tak odolné, že bychom je v řadě případů 
mohli odstranit jen za cenu vzniku škrábanců . Což samozřejmě nechceme. 
Proto byl vyvinut Odstraňovač insekticidů KIM-TEC Odstraňovač hmyzu. Jedná se 
opět o ekologicky šetrný prostředek, který bez poškození laku a její voskové 
povrchové ochrany uvolní ulpěný hmyz z povrchu skla, světlometů, karosérie i 
nárazníků. 
Přípravek aplikujte podle návodu k použití. 
5) Čistota interiéru je i část našeho zdraví 
V textilním čalounění autosedaček se usazuje nejen prach, ale též roztoči živících se 
rozpadem kůže a textilu. Obyčejný vysavač zde již nestačí, a proto je zapotřebí čas 
od času použít k odstranění nečistot ze sedaček a koberců tzv. mokrou cestu. 
K tomuto účelu nám dobře poslouží čistič polstrování – KIM-TEC  Polstereiniger. 
Dle návodu rozděláme potřebné množství pěny, které ručně nanášíme na potahy, 
nebo můžeme i použít i přídavného tepovače na vysavači. Po důkladném vyschnutí 
čištěný povrch řádně vysajeme. 
Šetrné kutily však musíme předem odradit od aplikace běžných tepovacích 
prostředků na koberce. Sice mohou okamžitě ušetřit, avšak následné problémy s 
jejich sedací částí a ekzémy jim předem nedoporučujeme. 
Nezapomeňte také ošetřit plastové části interiéru prostředkem KIM-TEC Cocpit čistič. 
Prostředek, který je dodávám ve sprejovém balení. 
 

Technické a odborné poradenství Vám poskytne naše sp olečnost                        
MADOIL s.r.o. Sovadinova 10, 690 02 B řeclav                                                          

na tel.519321573,mobil 605/833388 
nebo na www.madoil.cz 

 


