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Proizvodi kot so Car Shampoo, Dreumex Truck Cleaner in Dreumex Foam 
Cleaner so odlični za čiščenje vozil. Glede na lastnosti se proizvod lahko 
nanaša ročno, pod visokim pritiskom ali s pištolo. Proizvodi se lahko 
uporabljajo v avtomobilskih pralnicah za pranje osebnih in dostavnih vozil, 
tovornjakov in prikolic. 

Idealni za čiščenje osebnih in tovornih vozil (za bolj natančen opis glej 
posamezen del).

Dreumex High Power Cleaner
Močno čistilo
Koncentrirano, močno alkalično čistilno sredstvo 
za odstranjevanje trdovratne umazanije. Zelo 
močno čistilo, ki razmasti maščobo. Primerno za 
čiščenje tovornjakov, industrijskih in kmetijskih 
strojev, gradbenih odrov,  motorjev, smetarskih 
tovornjakov, garažnih tal, itd. Prav tako primerno  
za čiščenje tovornjakov s hladilniki.

Dreumex Steam Cleaner
Čistilo za parno čiščenje
Dreumex čistilo za parno čiščenje je primerno za 
odstranjevanje trdovratne umazanije s pomočjo 
parnega čistilnika.  Unikatna sestava čistila pomaga 
preprečiti škodo, ki jo lahko povzroči čiščenje 
pod pritiskom. Proizvod je primeren za čiščenje 
notranjih sten, tal, zunanjih sten, strojev. Po nanosu 
čistila površino izperite s čisto vodo.

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00040008 1:10-60 12
• 30 L 00040005
• 200 L 00040003

Dreumex Industrial Cleaner
Industrijsko čistilo
Dreumex industrijsko čistilo je močno univerzalno 
čistilo primerno za odstranjevanje trdovratne 
umazanije. Ta proizvod je odličen za čiščenje tal, 
sten, ploščic in strojev. Po nanosu izperite ostanke 
čistila z čisto vodo. Dreumex industrijsko čistilo je 
primerno za ročno in strojno čiščenje.

Dreumex Multi Cleaner
Večnamensko čistilo 
Večnamensko čistilo Dreumex je koncentrirano 
večnamensko čistilo, primerno za odstranjevanje 
manj in srednje trdovratne umazanije in nesnage. 
Ostanek, ki ga čistilo pusti po nanosu prekrije 
neprijeten vonj. Po nanosu ostanek čistila izperite z 
čisto vodo. Dreumex Multi cleaner se lahko nanaša 
ročno, z čistilnimi stroji, parnimi čistilci, itd. Prav 
tako je odličen za čiščenje notranjosti prostorov in 
tkanin.

Industrijska čistila

Proizvodi Dreumex Multi Cleaner, Dreumex Industrial Cleaner, Dreumex 
Steam Cleaner in Dreumex Alu Cleaner so odlična rešitev za odstranjevanje 
umazanije, kot sta živalska maščoba in rastlinska olja. Glede na lastnosti se 
proizvod lahko nanaša ročno, pod pritiskom ali strojno. 

Idealna za uporabo v avtomobilski, splošni, gradbeni in grafični industriji 
(za bolj natančen opis glej posamezen del).

Dreumex Alu Cleaner
Čistilo za aluminij
Dreumex Alu Cleaner je čistilo, ki je bilo posebej 
proizvedeno za odstranjevanje korozivnih substanc 
in apnenih ostankov na aluminiju, brez povzročitve 
škode na ostalih materialih in barvah. Čistilo za 
aluminij se lahko nanese ročno, od spodaj navzgor. 
Po nanosu površino izperite s čisto vodo.

Avto & tovorna vozila

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00050006 1:10-60 13
• 30 L 00050004

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00020004 1:3 0,5

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00041006 1:10-60 12
• 30 L 00041004

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 ltr 00051100 1:5-20 13
• 30 ltr 00051101



Dreumex Solvent SL
Topilo
Topilo Dreumex Solvent SL  je hladni 
razmaščevalec na osnovi nearomatičnih 
hidrokarbonov. Primeren je za čiščenje 
industrijskega olja, masti in umazanije.  Prav 
tako je primeren za čiščenja, kjer umazane dele 
potopijo v kadi. Deluje tako, da ne ustvarja 
emulzije zato je primeren za ločevalnike, kjer 
se ločuje olje od vode. Po potrebi dele, ki ste jih 
čistili posušite do suhega.

Dreumex Truck Cleaner
Čistilo tovornih vozil
Dreumex Truck Cleaner je čistilo, ki je bilo posebej 
razvito za čiščenje tovornih vozil. Je močno 
čistilno sredstvo, ki zmehča in odstrani cestno 
umazanijo s tovornjakov, prikolic, pol-prikolic, 
dostavnih kombijev. Proizvod vsebuje sestavine, 
ki ščitijo pred korozijo. Čistilo za tovorna vozila 
se lahko nanaša pod pritiskom. Po nekaj minutah 
po nanosu čistilo izperite z čisto vodo. Za boljše 
rezultate čistite od zgoraj navzdol.

Dreumex Car Shampoo
Šampon za avtomobile
Dreumex Car Shampoo – šampon za avtomobile 
je bil posebej razvit za čiščenje avtomobilov. 
Je nevtralen, ščiti barvo in je izjemno prijazen 
uporabniku. Ne poškoduje barve, lakiranih površin 
in gumijastih delov. Po čiščenju je barva vozila 
videti sveža in sijoča, brez lis. Šampon za avto je 
primeren za ročno čiščenje, kot tudi za čiščenje 
pod pritiskom skupaj z uporabo krtače. Proizvod se 
lahko uporablja tudi v avtomobilskih pralnicah.

Dreumex Foam Cleaner
Čistilna pena
Dreumex Foam Cleaner – čistilna pena je močno 
čistilo v obliki pene za odstranjevanje umazanije 
na dostavnih vozilih in tovornjakih. Ščetkanje ni 
potrebno. Proizvod vsebuje sestavine, ki ščitijo 
pred korozijo in pomagajo ohraniti barvo. Po 
nanosu pene je potrebno površino izprati z čisto 
tekočo vodo. Za boljše rezultate čistite od zgoraj 
navzdol.

Proizvoda Dreumex Solu Cleaner in Dreumex Solvent SL sta odlična za 
odstranjevanje (čiščenje) industrijske (mineralne) masti in umazanije. 
Glede na lastnosti se lahko proizvod uporablja ročno (nanos) oz. kot 
razmaščevalno sredstvo v kadeh. 

Oba proizvoda sta odlična za uporabo v avtomobilski, gradbeni in  
grafični industriji (za bolj natančen opis glej posamezen del).

Razmaščevalci

Dreumex Solu Cleaner
Razmaščevalec
Dreumex Solu Cleaner je razmaščevalec za hladno 
razmaščevanje industrijskega olja, masti in 
umazanij. Emulgatorji, ki so v proizvodu očistijo še 
tako ekstremno umazanijo na strojih in njihovih 
posameznih delih. Razmaščevalec Solu Cleaner 
absorbira štiri do pet krat toliko olja, masti in 
umazanije, kot je njegov volumen. Razmaščevalec 
nanesemo ročno in po nanosu izperemo z čisto 
vodo.

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 30 L 00055001 1:20-50 11,7

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00052006 Uporabite -
• 25 L 00052003 nerazredčeno
• 60 L 00052008
• 200 L 00052001

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00023007 1:300-500 7
• 30 L 00023005

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 4 x 5 L 00054006 1:50-100 12,7
• 30 L 00054004
• 200 L 00054002

Pakiranje Oznaka Doziranje pH
• 30 L 00052032 Uporabite -
• 60 L 00052035 nerazredčeno
• 200 L 00052030



Multi 
Cleaner

Indus- 
trial 

Cleaner

Steam 
Cleaner

High 
Power 

Cleaner

Alu 
Cleaner

Car 
Sham-

poo

Truck 
Cleaner

Foam 
Cleaner

Solu 
Cleaner

Solvent 
SL

www.dreumex.com

Ročno čiščenje   

Čiščenje v kadeh 

Spiranje z vodo   

Razmaščevanje 

Močno razmaščevanje 

Skoraj brez vonja 

Učinkovito čiščenje    

Nerazredčen nanos  

Ročno čiščenje   

Čiščenje pod pritiskom  

Čiščenje z nastavkom za peno  

Čiščenje v avtomobilskih pralnicah  

Brez ščetkanja  

Razmaščevanje    

Ročno čiščenje    

Čiščenje pod pritiskom  

Strojno čiščenje s krtačo  

Razmaščevanje  

Močno razmaščevanje   

Dekalciniranje 

Ročno čiščenje     

Čiščenje v kadeh 

Čiščenje pod pritiskom  

Razmaščevanje  

Močno razmaščevanje     

Dekalciniranje 

Skoraj brez vonja 

Učinkovito čiščenje      

Nerazredčen nanos  

Ročno čiščenje   
Čiščenje pod pritiskom 
Čiščenje z nastavkom za peno 
Čiščenje v avtomobilskih pralnicah  
Čiščenje v kadeh 
Notranje čiščenje 
Brez ščetkanja   
Razmaščevanje      
Brez silikonov      
Nerazredčen nanos  

Industrija

Transport

Avtomobilska industrija

Grafična industrija

Gradbeništvo


