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ПРОДУКЦІЯ ТМ EXOL

ОМИВАЧІ СКЛА
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СКЛА ТА ОПТИЧНИХ ПРИЛАДІВ АВТОМОБІЛЯ ТМ EXOL МАЮТЬ
ІННОВАЦІЙНУ ФОРМУЛУ, ВИСОКУ ЯКІСТЬ, СПЕЦІАЛЬНИЙ АСОРТИМЕНТ ДЛЯ КОЖНОЇ ПОРИ РОКУ, ПРОФЕСІЙНО
ОЧИЩУЮТЬ ТА ЗАХИЩАЮТЬ ДЕТАЛІ АВТО, НЕ МІСТЯТЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.

ОМИВАЧ СКЛА ЗИМОВИЙ КОНЦЕНТРАТ
-80°С
Концентрований засіб для очищення скла та оптичних
приладів автомобіля видаляє жирові плями, дорожній
пил, бруд, не залишає слідів та райдужних розводів. Надає
поверхні антиблікові та антистатичні властивості. Захищає
деталі автомобіля, щітки склоочисника. Температура
кристалізації: -80°С. Засіб можна розвести згідно таблиці
розведення: 1:1 - -30°С / 1:2 - -15°С /1:3 - -10°С.
Представлений в форматі 1 л.

ОМИВАЧ СКЛА ЗИМОВИЙ -22°С
Зимовий засіб для очищення скла та оптичних приладів
автомобіля очищає жирові плями, дорожній пил, бруд, не
залишає слідів та райдужних розводів, Надає поверхні
антиблікові та антистатичні властивості. Не пошкоджує
лакофарбове покриття, вироби з гуми та полікарбонату.
Захищає деталі автомобіля, щітки склоочисника. Має
приємний запах. Не містить метанолу, ацетону та сірчаної
кислоти. Температура кристалізації: -22°С.
Представлений в форматі 1 л, 2 л та 4 л.

ОМИВАЧ СКЛА ЗИМОВИЙ -12°С
Зимовий засіб для очищення скла та оптичних приладів
автомобіля ефективно очищає жирові плями, дорожній
пил, бруд, не залишає слідів та райдужних розводів.
Надає поверхні антиблікові та антистатичні властивості.
Не пошкоджує лакофарбове покриття, вироби з гуми
та полікарбонату. Захищає деталі автомобіля, щітки
склоочисника та продовжує строк їх експлуатації. Має
приємний запах. Не містить метанолу, ацетону та сірчаної
кислоти. Температура кристалізації: -12°С.
Представлений в форматі 1 л, 2 л та 4 л.

ОМИВАЧ СКЛА МІЖСЕЗОННИЙ -5°С
Міжсезонний засіб для очищення скла та оптичних
приладів автомобіля ефективний впродовж теплого
періоду року - осінь, весна, літо. Чудово видаляє жирові
плями, дорожній пил, бруд, не залишає слідів та райдужних
розводів, надає поверхні антиблікові та антистатичні
властивості. Не пошкоджує лакофарбове покриття, вироби
з гуми та полікарбонату. Захищає деталі автомобіля, щітки
склоочисника та продовжує строк їх експлуатації. Не
містить метанолу, ацетону та сірчаної кислоти. Температура
кристалізації: -5°С.
Представлений в форматі 1 л, 2 л та 4 л.

ОМИВАЧ СКЛА ЛІТНІЙ АНТІМОШКА 0°С
Літній засіб для очищення скла та оптичних приладів
автомобіля з ефектом “антимошка”, легко видаляє залишки
комах, жирові плями, дорожній пил, бруд, не залишає
слідів та райдужних розводів. Надає поверхні антиблікові
та антистатичні властивості. Не пошкоджує лакофарбове
покриття, вироби з гуми та полікарбонату. Захищає деталі
автомобіля, щітки склоочисника та продовжує строк їх
експлуатації. Не містить метанолу, ацетону та сірчаної
кислоти. Температура кристалізації: 0°С.
Представлений в форматі 1 л, 2 л та 4 л.

ПРОДУКЦІЯ

ВИД УПАКОВКИ

1 УПАКОВКА, ШТ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, РІК

ОМИВАЧ СКЛА TM EXOL, 1 л

термозбіжна плівка

12

3

ОМИВАЧ СКЛА TM EXOL, 2 л

термозбіжна плівка

8

3

ОМИВАЧ СКЛА TM EXOL, 4 л

термозбіжна плівка

4

3

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ
ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ ТМ EXOL ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ АВТОМОБІЛІВ ТА
МІСТЯТЬ СУЧАСНИЙ КОМПЛЕКС ПРИСАДОК, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ, РАДІАТОРІВ
АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ТА ГУМОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

ТОСОЛ А -30 М
Рідина призначена для використання в системах охолодження двигунів
внутрішнього згорання усіх сучасних автомобілів, а також в якості
робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються
при температурі до -30°С. Застосування нового комплексу присадок
забезпечує збільшення терміну придатності рідини, стійкий корозійний
захист металів та сплавів, а також запобігає утворенню накипу.
Сумісний із всіма видами охолоджуючих рідин на основі етиленгліколю.
Температура кристалізації: -30°С.
Спосіб застосування: заміну охолоджуючої рідини здійснювати згідно із
інструкцією по експлуатації автомобіля.
Представлений в форматі 1 кг та 5 кг.

ТОСОЛ А -40 М
Рідина призначена для використання в системах охолодження двигунів
внутрішнього згорання усіх сучасних автомобілів, а також в якості
робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються
при температурі до -40°С. Застосування нового комплексу присадок
забезпечує збільшення терміну придатності рідини, стійкий корозійний
захист металів та сплавів, а також запобігає утворенню накипу.
Сумісний із всіма видами охолоджуючих рідин на основі етиленгліколю.
Температура кристалізації: -40°С.
Спосіб застосування: заміну охолоджуючої рідини здійснювати згідно із
інструкцією по експлуатації автомобіля.
Представлений в форматі 1 кг та 5 кг.

АНТИФРИЗ PREMIUM BLAU -35°С
Високоякісний антифриз на основі присадок нового покоління,
призначений для використання в системах охолодження двигунів
внутрішнього згорання усіх сучасних автомобілів, а також в якості
робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються
при температурі до -35°С. Нова формула забезпечує збільшений термін
придатності рідини, запобігає перегріванню, утворенню осаду, каміння та
накипу, створює стійкий корозійний захист металів та сплавів. Сумісний
із всіма видами охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю.
Спосіб застосування: заміну охолоджувальної рідини здійснювати згідно
із інструкцією по експлуатації автомобіля.
Представлений в форматі 1 кг та 4 кг.

АНТИФРИЗ PREMIUM ROT -35°С
Високоякісний антифриз на основі присадок нового покоління,
призначений для використання в системах охолодження двигунів
внутрішнього згорання усіх сучасних автомобілів, а також в якості
робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються
при температурі до -35°С. Нова формула забезпечує збільшений термін
придатності рідини, запобігає перегріванню, утворенню осаду, каміння та
накипу, створює стійкий корозійний захист металів та сплавів. Сумісний
із всіма видами охолоджувальних рідин на основі етиленгліколю.
Спосіб застосування: заміну охолоджувальної рідини здійснювати згідно
із інструкцією по експлуатації автомобіля.
Представлений в форматі 1 кг та 4 кг.

ПРОДУКЦІЯ

ВИД УПАКОВКИ

1 УПАКОВКА, ШТ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, РІК

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДІНИ TM EXOL, 1 кг

термозбіжна плівка

12

5

ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДІНИ TM EXOL, 4 кг/5 кг

термозбіжна плівка

4

5

АВТОКОСМЕТИКА
АВТОКОСМЕТИКА ТМ EXOL – ЦЕ СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ ПРОФЕСІЙНІ ЗАСОБИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
ДОГЛЯДУ ЗА АВТОМОБІЛЕМ. ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ЯКІСНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ ЗАСОБІВ У ЗРУЧНІЙ ПЛЯШЦІ ІЗ
РОЗПИЛЮВАЧЕМ, ДОПОМОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ГАРНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВАШОГО АВТО.

АВТОШАМПУНЬ З ВОСКОМ КОНЦЕНТРОВАНИЙ (1:200)
Шампунь якісно видаляє дорожній бруд, статичний пил, паливно-мастильні
забруднення та рештки комах з лакового покриття. Містить восковий компонент
«Карнауба», що ефективно захищає лакофарбові покриття від впливу атмосферних
явищ та надає поверхні блиску. Не залишає розводів. Безпечний для металевих
поверхонь, лакофарбового покриття, пластмас, гуми. Засіб можна розвести:
25-40мл. (4-5 ковпачків) засобу на 5л теплої води.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

АВТОШАМПУНЬ КОНЦЕНТРОВАНИЙ (1:200)
Шампунь якісно видаляє дорожній бруд, статичний пил, паливно-мастильні
забруднення та рештки комах з лакового покриття.
Не залишає розводів, надає поверхні блиску. Має антистатичні властивості,
захищає від налипання пилу та від впливу атмосферних явищ. Безпечний для
лакофарбового покриття, пластмас, гуми та металевих поверхонь.
Засіб можна розвести: 25-40мл. (4-5 ковпачків) засобу на 5л теплої води.
Термін придатності: 6 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ХІМЧИСТКИ САЛОНУ
Універсальний засіб, який ефективно очищує текстильні, велюрові, вінілові,
пластикові, шкіряні, металеві та дерев’яні деталі салону автомобіля. Усуває
неприємний запах. Завдяки іноваційній формулі та унікальній комбінації
компонентів засіб має високу проникаючу дію та дуже ефективно видаляє плями,
швидко очищує всі деталі в автомобілі та легко змивається. Простий та економний
у застосуванні.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ДВИГУНА
Засіб для ефективного очищення двигунів вантажних та легкових автомобілів.
Видаляє забруднення від паливно-мастильних матеріалів, смол різного
походження. Забезпечує високу швидкість та якість очищення. Безпечний
для фарби. Використовується для миття охолодженого двигуна. Безпечний
для використання. Забезпечує довшу службу двигуна, застосовується також
для профілактики зношення двигуна через перегрівання, внаслідок сильного
забруднення та потрапляння сторонніх речовин. Можливе використання у
домашньому побуті.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СКЛА
Високоефективний засіб призначений для очищення автомобільного, віконного,
вітринного скла, кахлю, дзеркал, хромованих поверхонь тощо. Легко видаляє
жирові плями, бруд, сліди комах, сажу, тощо. Не залишає розводів. Надає поверхні
блиску, антиблікові та антистатичні властивості. Безпечний для деталей авто. Не
містить шкідливого ізопропілового спирту, метанолу, ацетону та сірчаної кислоти.
Термін придатності: 3 роки.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ КОМАХ
Засіб ефективно та швидко очищує залишки комах, оливу, жир, сік з дерев та
пташиний послід із фарбованих поверхонь, скла, бамперів, фар тощо. Змиває
залишки комах через 1 хв. після нанесення. Не залишає слідів та райдужних
розводів. Не містить шкідливих речовин, лише органічні розчинники. Безпечний
для лакофарбового покриття.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ СКЛА
Засіб миттєво розморожує автомобільне скло, замки та рухомі деталі автомобіля.
Також ефективно видаляє жирові плями, пил, бруд, сажу, мінеральні оливи. Може
застосовуватись для миття будь-яких скляних поверхонь, віконного скла, дзеркал,
хромованих поверхонь тощо. Надає поверхні блиску та не залишає розводів.
Безпечний для автофарби.
Термін придатності: 3 роки.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БІТУМНИХ ПЛЯМ
Засіб видаляє бітумні плями та ефективно очищує зовнішні поверхні кузова
автомобіля. Видаляє бітум, гудрон, оливу, жир, відпрацьовані змащувальні
матеріали та природні смоли різного походження.
Безпечний для лакофарбового покриття.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ЗАСІБ ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ ПРИЛАДІВ
Засіб з приємним натуральним ароматом ванілі, ефективно та дбайливо очищує
та полірує панелі приладів автомобіля, утворює захисний шар на поверхні, який
запобігає осаду бруду та пилу. Надає м’якого глянцевого блиску панелям та
поліпшує зовнішній вигляд. Засіб на водній основі, не має шкідливих випарів, не
містить розчинників. Містить УФ фільтри.
Безпечний для лакофарбового покриття.
Термін придатності: 2 роки.
Представлений в форматі 500 мл із зручним розпилювачем.

ПРОДУКЦІЯ

ВИД УПАКОВКИ

1 УПАКОВКА, ШТ

АВТОКОСМЕТИКА TM EXOL, 500 мл

ящик

14

РОЗПАЛЮВАЧІ
РОЗПАЛЮВАЧІ ВУГІЛЛЯ ТМ EXOL ДОПОМОЖУТЬ ЛЕГКО І ШВИДКО РОЗПАЛИТИ ВОГОНЬ В БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ, НАВІТЬ
В РАЗІ НАМОКАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА. ВИГОТОВЛЕНІ З ВИСОКОЯКІСНИХ МАТЕРІАЛІВ, ТОМУ АБСОЛЮТНО БЕЗПЕЧНІ,
ВОНИ НЕ СПАЛАХНУТЬ НЕСПОДІВАНО ВЕЛИКИМ ПОЛУМ’ЯМ І НЕ ВИБУХНУТЬ.

ГЕЛЕВІ РОЗПАЛЮВАЧІ
Сучасний гелевий розпалювач швидко та ефективно розпалює
вогонь, самостійно, без допомоги будь-яких інших засобів (папір,
сухий спирт). Гелева формула забезпечує більш тривале горіння,
зручне та безпечне використання засобу. Використовується
для розпалювання вугілля, паливних брикетів, дров та інших
видів твердого палива в мангалах, грилях, камінах тощо. Процес
горіння в 2,5 рази довший ніж при використанні рідкого засобу.
При згорянні засобу не утворюється шкідливих канцерогенних
речовин. Барвник - харчовий.
Представлений в форматі: 250 мл та 500 мл.

РІДКІ РОЗПАЛЮВАЧІ
Рідкий розпалювач швидко та ефективно розпалює вогонь,
самостійно, без допомоги будь-яких інших засобів (папір,
сухий спирт). Використовується для розпалювання вогнищ,
вугілля, паливних брикетів, дров та інших видів твердого
палива в мангалах, грилях, камінах тощо. При згорянні
засобу не утворюється шкідливих канцерогенних речовин.
Барвник - харчовий.
Представлений в форматі: 250 мл та 500 мл.

ПРОДУКЦІЯ

ВИД УПАКОВКИ

1 УПАКОВКА, ШТ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ, РІК

РОЗПАЛЮВАЧІ TM EXOL, 250 мл

ящик

32

3

РОЗПАЛЮВАЧІ TM EXOL, 500 мл

ящик

15

3

АВТОХІМІЯ ДЛЯ МИЙОК
ПРОФЕСІЙНА АВТОХІМІЯ ТМ EXOL ДЛЯ КЛАСИЧНИХ ТА СУЧАСНИХ ПОРТАЛЬНИХ МИЙОК МАЄ ВИСОКУ ЯКІСТЬ,
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ЗАСОБІВ, ТА РІЗНІ ОБ’ЄМИ КАНІСТР ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ.
•
•
•
•

АВТОШАМПУНІ
ПОЛІРОЛІ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ТА ШИН
ЧОРНІННЯ КОЛІС
АКТИВНА ПІНА

•
•
•
•

ЗАСОБИ ДЛЯ ХІМЧИСТКИ САЛОНУ
АНТІБІТУМ
РІДКИЙ ВІСК
ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СКЛА

АКТИВНА ПІНА
Концентрований засіб для портальних мийок призначений для миття
автомобілів безконтактним способом, повністю замінює використовувані раніше
автошампуні. Концентрат можна застосовувати також для очищення колісних
дисків. Економічний у використанні. Засіб можна розвести в залежності від
потреби від 1:10 до 1:50. Для застосування в побутових умовах від 1:3 до 1:6.
Також можна застосовувати через піногенератор у співвідношенні 1:20-1:30.
Середнє дозування: 6-7 г на авто.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 20 л та 10 л.

РІДКИЙ ВІСК (КОНЦЕНТРАТ)
Рідкий віск використовується для кінцевої обробки кузова після мийки
автомобіля. Завдяки комплексній формулі складу забезпечує швидке видалення
води з кузова автомобіля і формує тонку полімерну плівку. Засіб можна розвести:
від 1:100 до 1:200 (концентрат/вода).
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 5 л та 10 л.

ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ ШИН
Засіб для полірування шин відновлює, захищає, та надає природний колір
гумі. Забезпечує збереження гуми, запобігає утворенню тріщин та захищає
її від атмосферного та хімічного впливу. Для більшої ефективності, продукт
слід використовувати з губкою. Надлишок продукту слід видалити. Засіб може
використовуватись нерозбавленим, або його можна розвести у відношенні 1:3 з
водою.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 5 л.

ПОЛІРОЛЬ ПАНЕЛЕЙ
Засіб для полірування панелей приладів з приємним натуральним ароматом
ванілі, дбайливо та ефективно очищає, утворює захисний шар на поверхні, який
запобігає осаду бруду та пилу. Надає м’якого глянцевого блиску панелям. Засіб
може використовуватись нерозбавленим, або його можна розвести у відношенні
1:3 з водою.
Термін придатності: 2 роки.
Представлений в форматі 5 л.

ЗАСІБ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СКЛА
Засіб призначений для очищення автомобільного, віконного, вітринного скла,
кахлю, дзеркал, хромованих поверхонь тощо. Ефективно видаляє жирові плями,
бруд, сажу, сліди комах, тощо. Додає поверхні блиск, не залишає розводів. Не
пошкоджує лакофарбове покриття, вироби з гуми та полікарбонату. Серед
компонентів засобу не використовується шкідливий ізопропіловий спирт.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 5 л.

ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БІТУМНИХ ПЛЯМ
Засіб ефективно та швидко очищує зовнішні поверхні кузова автомобіля, видаляє
бітум, гудрон, оливу, жир, відпрацьовані змащувальні матеріали та природні смоли
різноманітного походження. Легко видаляє навіть застарілі полімеризовані
забруднення. Безпечний для лакофарбового покриття.
Термін придатності: 5 років.
Представлений в форматі 5 л.

