
Seria profesională Caramba 
Profesional – Durabil – Eficient

www.caramba.eu



2  

Caramba 
Marca secolului „Made in Germany“



  Formule chimice speciale pentru orice tip de utilizare:   
 totul dintr-o singură sursă, de la inventatorul sprayului    
 multifuncţional

  Paletă largă: serie proprie pentru utilizatorii profesionisti   
 seria profesională cu peste 70 de produse pentru    
 lubrifiere, degripare, curăţare, protecţie şi îngrijire

  Cea mai mare uşurinţă de utilizare: prin utilizarea 
 comodă, sigură şi dimensiuni ale ambalajelor 
 corespunzătoare cerinţelor pieţei

  Eficienţă în formă pură: datorită celor mai eficiente   
 reţete de pe piaţă

  Tradiţie şi inovaţie: peste 100 de ani de cercetare şi 
 dezvoltare în avantajul clientului

  Chimie onestă „Made in Germany“: cercetare, 
 dezvoltare şi producţie în locaţia Germania

  Know-how concentrat: trei laboratoare de cercetare 
 moderne pe teritoriul federal
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Caramba 
Marca secolului „Made in Germany“
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Sortimentul de bază
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Ulei performant
de răcire a burghiului şi a 
uneltelor de tăiere
Ulei superior de tăiere pentru aşchieri 
generale până la medii
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 17

Agent intensiv de curăţare 
şi degresare pentru frâne 
fără acetonă
Curăţarea frânelor şi altor piese auto
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 23

Degripant instant  
prin racire
Disloca rapid şuruburile ruginite prin 
răcirea extremă
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 17

Agent de curăţare intensiv
pentru inox
Curăţare şi protecţie pentru toate 
suprafeţele metalice din zonele 
exterioare şi interioare
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 27

Lubrifiant performant
de mare aderenţă
Lubrifiant cu aderenţă puternică cu 
proprietăţi excelente de ungere
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 9

Spray performant
pentru lanţuri
Lubrifiant integral sintetic, protejează 
împotriva uzurii, alungirii şi coroziunii
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 10

Spray activ
pentru depistarea scurgerilor
Depistarea neetanşeităţii din sistemele 
de gaz şi de aer sub presiune
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 12

Agent curăţare performant
industrial cu acetonă
Curăţă şi degresează piesele maşinilor şi 
suprafeţele de orice natură: cutii viteze,  
pinioane, cabluri oţel etc.
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 24



Super 
Sprayul original multifuncţional.
Deruginol, lubrifiant, spray de contact, 
anticoroziv, agent de curăţare
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 20

Unsoare performantă
cu PTFE
Agent lubrifiant neutru şi inodor cu 
PTFE
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 14

Spray siliconic de înaltă 
performanţă 
Lubrifiant şi agent întreţinere 
multifuncţional pentru metal, material 
plastic şi cauciuc
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 20
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Spray lubrifiere uscată 
cu teflon PTFE
Lubrifiant şi agent de protecţie univer-
sal pe bază sintetică
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 18

Degripant de înaltă
eficienţă Rasant
Specialistul gamei

Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 18

Degripant şi lubrifiant 
intensiv MoS2
Dizolvant de rugină, ulei cu curgere 
lentă
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 20

Protecţie performantă
la sudură
Protecţie la stropi de sudură, preveni-
rea defecţiunilor pieselor de prelucrat
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 14
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Reparare şi întreţinere
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Aditiv performant
pentru motoare diesel
Pentru curăţarea şi creşterea siguranţei în 
funcţionare a întregului sistem diesel cu injecţie 
pompe duze şi comon-rail

•  Pentru toate motoarele diesel din domeniul auto-
turismelor şi camioanelor

• Împiedică depunerile la pompe de injecţie şi 
  injectoare
• Pentru instalaţiile de injecţie cu rampă comună şi 
  pentru sistemele cu unitate de injecţie
• Protejează împotriva, uzurii, coroziunii şi oxidării
• Reduce zgomotele de ardere şi bătăile la pornirea 
  la rece
• Creşte efectul de lubrifiere la carburantul cu 
  conţinut scăzut de sulf

300 ml  |  UA: 15  |  Cod produs 690011

Unsoare performantă
pentru polii bateriei 
Protejează polii bateriei şi clemele împotriva 
oxidării 

•  Îmbunătăţeşte fluxul de curent şi împiedică pier-
derile de tensiune

• Împiedică perturbări ale funcţionării
• Protejează împotriva coroziunii şi oxidării

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6456052

Aditiv performant
pentru benzină 
Pentru curăţarea sistemului combustibil şi creşterea 
siguranţei în funcţionare a motoarelor pe benzină

•  Potrivit pentru toate motoarele pe benzină cu şi 
fără catalizator

• Împiedică depunerile pe conductele de combus- 
  tibil, acele injectoarelor, cilindri, bujii, carburator 
  şi camera de ardere
• Protejează împotriva coroziunii şi oxidării
• Asigură o ardere completă şi reduce componentele 
  periculoase din gazele de ardere
• Prelungeşte durata de viaţă a catalizatorului

300 ml  |  UA: 15  |  Cod produs 690012 

Agent performant de curăţare 
pentru corpclapete, carburatoare
supape de admisie şi aspiraţie
Curăţă corp clapete, carburatoare  injectoare, sis-
teme de absorbţie, supape de admisie şi ventile

•  Dizolvă reziduurile carbonizate şi depunerile 
răşinoase

• Îmbunătăţeşte valorile gazelor arse şi împiedică 
  pierderea de putere
• Indicată pentru motoare pe benzină şi motorină
• Datorită sondei de pulverizare separate ajunge şi 
  în locurile cele mai greu accesibile

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 609705

Sondă pentru supape de admisie şi aspiraţie
UA: 6  |  Cod produs 683006
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Lubrifiant pentru service frâne
Lubrifiant special pentru întreţinerea frânelor

•  Reduce zgomotul nedorit al plăcuţelor de frână
• Rezistent la temperatură până la +1.400 °C
• Capacitate de ungere extremă (valoare VKA: 
  2.600N)
• Potrivit pentru frâne cu ABS şi ESP
• Nu picură şi nu conduce curentul electric
• Protecţie anticorozivă eficientă
• Rezistent pe perioadă mare la apa pulverizată şi 
  sărată
• Nu conţine metale, silicon şi acizi

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60158605

Adeziv fuzibil performant 2K
Pentru repararea fisurilor şi găurilor, umplerea şi  
şpăcluirea multor materiale

•  Înlocuieşte eficient bucăţile de material ce au fost 
îndepărtate

• Adeziv cu 2 componente cu întărire rapidă
• Bună aderenţă pe oţel, fontă, aluminiu, cupru, 
  ceramică, beton, lemn, plastic etc.
• După întărire este posibilă prelucrarea mecanică prin 
  găurire, tăiere cu ferăstrăul, frezare, filetare etc.
• Rezistenţă la temperaturi între -20 °C şi +120 °C
• Timp de întărire 2 -3 ore

25 ml  |  UA: 12  |  Cod produs 690017

Pastă performantă
pentru service frâne
Lubrifiant special pentru întreţinerea frânelor

•  Rezistent la temperatură până la +1.400 °C
• Capacitate de ungere extremă (valoare VKA: 
  2.200N)
• Potrivit pentru frâne cu ABS şi ESP
• Nu picură şi nu conduce curentul electric
• Protecţie anticorozivă eficientă
• Rezistent pe perioadă mare la apa pulverizată şi sărată
• Nu conţine metale, silicon şi acizi

5 g  |  UA: 50  |  Cod produs 60159605

Vaselină performantă pentru 
cabluri metalice şi roţi dinţate
Vaselină de înaltă presiune, neagră, cu conţinut 
de grafit, protecţie anticorozivă optimă prin lubri-
fierea pe termen lung

• Robusteţe extremă (valoare VKA: 2.100N)
• Rezistenţă la temperaturi de la -30 °C până la +120 °C, 
   lubrifiere pentru funcţionarea de urgenţă până la +450 °C
• Pentru lagăre suprasolicitate, cabluri metalice, 
  macarale, elevatoare, scări rulante etc.
• Rezistenţă la apă pulverizată şi sărată
• Aderenţă optimă
• Împiedică sudarea suprafeţelor la presiune înaltă
• Nu formează crustă răşinoasă
• Fără silicon
• Protecţie anticoroziune de 172 de ore, conform 
  DIN EN ISO 9227 (test cu ceaţă de sare)

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 64540001

Reparare şi întreţinere
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Spray de răcire intensiv 
Se poate utiliza pentru depistarea defecţiunilor 
din domeniile electronice, pentru reparaţii în 
industrie etc.

•  Contractă materialul feros pentru a fi introdus sau- 
scos cu uşurinţă din lagărul lui

• Ideal pentru scoaterea bujiilor blocate în chiulasă
•  Răcire rapidă a materialelor la -40 °C, fără HCFC şi CFC
• Evaporare completă
• Aduce piesele din metal cum ar fi rulmenţii, bucşele, 
  verigile de lanţ, arborii etc. în cele mai înguste orificii   
  de montare
• Pentru supravegherea senzorilor de temperatură 
  (termistori bimetal, PTC şi NTC etc) şi a componentelor 
  motorului (carburator şi sisteme de injecţie)
• Pentru îngheţarea-şoc a cauciucului, foliilor şi resturi
  lor lipicioase
• Prin tubul de pulverizare extralung, separat, se ajun-
  ge şi în locurile cele mai greu accesibile

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 690019

Lubrifiant performant
cu aderenţă puternică
Lubrifiant cu aderenţă puternică caracteristici 
excelente de ungere

•  Lubrifiant cu aderenţă puternică pentru piese expuse 
la presiuni, şocuri mari etc. (valoare VKA: 1.800N)

• Înlătură zgomotele scârţâite şi stridente
• Capacitate excepţională de pătrundere şi de 
  curgere lentă
• Bună protecţie anticorozivă

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 64190501

Spray de răcire intensiv
neinflamabil

Se poate utiliza pentru depistarea defecţiunilor 
din domeniile electronice, în scopuri de reparaţii 
în industrie etc.

• Răcire rapidă a materialelor până la -50 °C
• Evaporare completă
• NON INFLAMABIL
• Pentru supravegherea senzorilor de temperatură 
  (termistori bimetal, PTC şi NTC etc.)*
• Pentru îngheţarea-şoc a cauciucului, foliilor şi 
  resturilor lipicioase
• Fără HCFC şi CFC

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 690013 

Pastă ceramică performantă
Pastă universală de montaj şi antiaderenţă

• Rezistenţă la temperaturi între -20 °C şi +1.500 °C
• Pentru cea mai mare solicitare (valoare VKA 
  2.400N)
• Nu este bun conducător de electricitate
• Previne sudura la rece, aderenţa, coroziunea şi 
  uzura
• Potrivită pentru componente metalice din inox, 
  zinc, aluminiu, cupru etc.
• Extrem de rezistentă la aderenţă şi centrifugare 
• Fără siliconi şi metale 
• Rezistentă la apă fierbinte şi rece 
• Fără grafit, bisulfură de molibden şi aditivi 
  sulfuroşi

200 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6905061
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Reparare şi întreţinere

Spray de contac performant
Efect de curăţare înalt şi durabil

•  Capacitate de curgere latentă optimă
• Combate umiditatea
• Curăţenie durabilă
• Remedierea defecţiunilor cauzate de umiditate
• Rezistenţă la temperaturi între -50 °C şi +180 °C
• Fără AOX

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60091703

Spray performant de cupru
Asigură pelicule de glisare şi de protecţie foarte 
eficiente pentru piesele expuse la temperaturi înalte

•  Eficient între -30 °C şi +1.100 °C
• Protejează împotriva coroziunii, aderenţei şi gripării
• Împotriva zgomotelor şi vibraţiilor
• Uşurează montarea şi demontarea
• Ideal pentru utilizarea ca lubrifiant de montaj pentru 
  îmbinările cu şuruburi ale conductelor, flanşelor, 
  evacuărilor, arzătoarelor cu gaze, contactelor abs, 
  pistonaşelor de etrier, sondelor lamda etc.
• Rezistent la presiune înaltă
• Rezistent la aderenţă şi frecare
• Rezistent la apă sărată şi majoritatea acizilor şi 
  soluţiilor bazice

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60268505

Pastă performantă de cupru
Asigură pelicule de glisare şi de protecţie foarte 
eficiente pentru piesele expuse la temperaturi înalte

•  Eficientă între -30 °C şi +1.100 °C
• Protejează împotriva coroziunii, aderenţei şi gripării
• Împotriva zgomotelor şi vibraţiilor
• Uşurează montarea şi demontarea
• Ideal pentru utilizarea ca lubrifiant de montaj 
  pentru îmbinările cu şuruburi ale conductelor, 
  flanşelor, evacuărilor, arzătoarelor cu gaze etc.
• Rezistentă la presiune înaltă
• Rezistentă la aderenţă şi frecare
• Rezistentă la apă sărată şi majoritatea acizilor şi 
  soluţiilor bazice

200 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60268176
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Spray performant de lanţ
Protejează împotriva uzurii, lungirii şi coroziunii

•  Protejează împotriva uzurii şi coroziunii
• Capacitate de ungere extremă (valoare VKA: 
  2.800N)
• Rezistent la centrifugare şi la stropirea cu apă
• Unsoare complet sintetică, incoloră
• Rezistenţă la temperaturi între -40 °C şi +200 °C
• Înaltă capacitate de curgere lentă
• Adecvat pentru lanţuri cu zale de tip O, X şi Z

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60628501
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Lubrifianţii pentru lanţuri 
la testul de anduranţă
Lanţurile motocicletelor sunt expuse la solicitări extreme. Cu 
timpul, este inevitabilă uzura. Dacă se efectuează ungerea cu 
mijloace inferioare, uzura apare mai timpuriu: transmiterea 
puterii se deteriorează, consumul creşte.  Coroanele dinţate 
sunt afectate, siguranţa traficului este redusă.

Un lubrifiant superior trebuie să dispună de următoarele 
caracteristici:

• Foarte bună capacitate de curgere lentă
• Efect de lubrifiere excelent
• Cea mai bună aderenţă şi rezistenţă la centrifugare 

Pentru dezvoltarea lubrifiantului pentru lanţuri, Caramba 
utilizează, printre altele, un stand de probă pentru verificarea 
lanţului, o aparatură, care simulează deplasarea cu ajutorul a 
două coroane dinţate.

Astfel se pot observa exact multe efecte:

• Rezistenţa la centrifugare: pe baza diferenţei dintre 
  cantitatea de lubrifiant aplicată iniţial şi cea rămasă la finalul  
  testului
• Temperatura lanţului: dacă creşte, reprezintă un indiciu 
  pentru efectul de lubrifiere redus, respectiv o frecare mai 
  mare
• Încovoierea laterală: Cât mai mare este încovoierea laterală 
  a unui lanţ de motocicletă după test, cu atât mai mare a fost 
  frecarea şi uzura la care a fost expus

Doar reţetele care trec de testul acestui aparat, merită 
numele Spray pentru lanţuri Caramba.

Cunoştinţe

ABC
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Spray activ pentru 
depistarea scurgerilor
Depistarea neetanşeităţii din sistemele de gaz şi 
de aer sub presiune

•  Diagnoză de încredere
• Neinflamabil
• Nepericulos pentru garnituri
• Utilizarea în toate întreprinderile de instalare a 
  gazului şi în dispozitivele de testare
• Depistarea fisurilor micro-fine în conducte din 
  material plastic şi metal
• Rezistenţă la temperaturi între -15 °C şi +50 °C
• Autorizaţie DVGW conform DIN EN 14291

400 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60320510

Lubrifiant multifuncţional 
performant
Ungerea rulmenţilor şi lagărelor de alunecare

•  Lubrifiant universal transparent, cu săpun de litiu
• Formează o peliculă portantă de lubrifiere şi 
  separare (valoare VKA: 1.600N)
• Reduce frecarea şi uzura
• Rezistent la apă fierbinte şi aburi
• Rezistent la oxidare, îmbătrânire şi forfecare
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi +120 °C 
• Clasa NLGI 2

400 g  |  UA: 6  |  Cod produs 690020

Agent performant
pentru montaj şi glisare
Mijloc auxiliar pentru montarea garniturilor din 
cauciuc

•  Incolor şi fără silicon
• Inofensiv pentru toate tipurile de plastic
• Îmbunătăţeşte alunecarea garniturilor
• Pentru montarea garniturilor ferestrelor, uşilor şi 
  trapelor, etc.
• Nu lasă reziduuri unsuroase
• Biodegradabil

10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6136001

Lubrifiant multifuncţional 
performant NSF
Ungerea rulmenţilor şi lagărelor de alunecare

• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor (certificare NSF H- 1)
• Inodor şi fără gust propriu
• Formează o peliculă portantă de lubrifiere şi 
  separare (valoare VKA: 1.400N)
• Reduce frecarea şi uzura
• Rezistent la apă fierbinte şi aburi
• Rezistent la oxidare şi îmbătrânire
• Rezistenţă la temperaturi între -20 °C şi +120 °C

385 g  |  UA: 6  |  Cod produs 690016

Reparare şi întreţinere
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e Montage- und Gleitmittel  
	  Unbedenklich für sämtliche Gummidichtungen
	  Farblos
	  Silikonfrei

Erleichtert die Montage von Fenster-, Tür-, Schiebedachdichtungen usw. Hinterlässt nach der Montage 
keine schmierenden Rückstände. Biologisch abbaubar.
Anwendung: Vor der Montage auf die Dichtung ggf. auf das Werkstück auftragen.

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu
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Reparare şi întreţinere
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Pastă siliconică de etanşare 
performantă pentru motoare 
şi carcase roşie
Pastă de etanşare cu silicon cu elasticitate 
durabilă şi rezistentă la căldură

•  Formare rapidă a crustei 
• Rezistenţă la temperaturi de la -60 °C până la 
  +260 °C, pentru perioade scurte până la +300 °C
• Bună rezistenţă chimică
• Nu se contractă
• Bună aderenţă pe metal, sticlă, email, ceramică, 
  aluminiu, lemn lăcuit etc.
• Indicată pentru realizarea garniturilor de schimb

200 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 690015

Pastă siliconică de etanşare 
performantă pentru motoare  

neagră
Pastă de etanşare cu silicon cu elasticitate 
durabilă

•  Pentru etanşarea motoarelor, angrenajelor, băilor 
de ulei, carcaselor, containerelor etc.

• Elasticitate durabilă şi nu se contractă
• Formare rapidă a crustei (cca. 6 minute)
• Bună rezistenţă chimică
• Rezistenţă la temperaturi între -50 °C şi +180 °C
• Indicată pentru realizarea garniturilor inelare de 
  schimb

200 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 690025

Protecţie performantă sudură
Protecţie la stropi de sudură, prevenirea 
defecţiunilor la piese

•  Protecţie la stropi de sudură
• Neinflamabil
• Gaz de pulverizare neinflamabil pentru sudura 
  nepericuloasă în caverne
• Utilizare optimă pentru sudura cu arc electric cu 
  electrod fuzibil în mediu de gaz protector pe oţel, 
  aluminiu şi inox
• Verificat conform DIN 8572

400 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60308505

Unsoare performantă
cu PTFE
Agent lubrifiant neutru şi inodor cu PTFE

• Calităţi excelente de mers în condiţii anormale
• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor  (certificare NSF)
• Pentru cea mai mare solicitare (valoare VKA: 
  2.400N)
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi +250 °C
• Rezistentă la substanţe chimice şi apă sărată
• Înaltă capacitate de curgere lentă, protecţie 
  anticorozivă, fără silicon

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 64181601
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Spray performant
cu silicon
Lubrifiant aderent pentru metal, plastic şi cauciuc 
cu conţinut ridicat de silicon

•  Caracteristici excelente de alunecare şi ungere
• Rezistent la oxidare şi coroziune 
• În mare măsură inodor şi hidrofug
• Izolator bun pe termen lung pentru contactele 
  electronice cu fişe
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi +200 °C
• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor  (certificare NSF)

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6074001

Spray performant
pentru alunecare uscată
Mijloc de alunecare şi separare a formelor extrem 
de rezistent la căldură pe bază asemănătoare 
ceramicii

•  Pentru cea mai mare solicitare (valoare VKA: 
1.500N)

• Indicată în special pentru materialele rezistente la   
  foc şi izolatoare precum şi substraturi metalice
• Asigură o degajare rapidă a căldurii
• Protejează împotriva coroziunii şi oxidării
• Reduce frecarea şi uzura
• Fără murdărire
• Rezistenţă la temperaturi între -50 °C şi +1.500 °C

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6404001

Spray lubrifiant 
performant vaselină alb
Lubrifiant şi protecţie anticorozivă

•  Protecţie împotriva coroziunii
• Pentru cea mai mare solicitare (valoare VKA: 
  1.400N)
• Capacitate de curgere latentă foarte bună
• Rezistenţă la temperaturi între -40 °C şi +250 °C
• Extrem de rezistent la centrifugare şi la acţiunea 
  apei
• Lubrifiere optimă a locurilor greu accesibile
• Control vizual ideal prin culoarea albă (fără silicon)

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6071851

 15



Di
zo

lv
ar

ea
 ru

gi
ni

i, 
un

ge
re

 ş
i l

ub
rifi

er
e

Dizolvarea ruginii, ungere şi lubrifiere

Noul spărgător de gheaţă între dizolvanţii de rugină
Diluantul special Caramba EDI este un mijloc foarte eficient cu un spectru de utilizare larg. Dezvoltat pentru 
a îndepăra injectoarele ruginite de pe capul cilindrului, acesta se poate utiliza şi ca deruginol puternic pentru 
îndepărtarea crustelor de mizerie, reziduurilor de ulei şi a depunerilor răşinoase. 

Modul de acţionare al dizolvantului special EDI
Imediat ce dizolvantul special EDI este pulverizat, el cauzează o răcire extremă până sub -30 °C. 
*Structurile de rugină se rup imediat, apar micro-fisuri, particulele PTFE cu efect de glisare pătrund activ în stratul de 
rugină şi lubrifiază din interior

Pe scurt: Cu un produs ca dizolvantul special EDI, Caramba îşi susţine vorbele prin fapte.
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Ulei performant de răcire a 
burghiului şi a uneltelor de tăiere
Ulei superior de tăiere pentru aşchieri generale 
până la medii în pelucrarea metalului

•  Pentru cele mai curate tăieturi de filet
• Cu protecţie a uneltelor
• Pentru răcire şi lubrifiere la găurire, tăiere, strun-
  jare, frezare, tăiere cu fierăstrăul şi remodelare
• Pentru prelucrarea tipurilor de oţel aliate şi  
  nealiate, a aliajelor crom-nichel, a cuprului, titanului, 
  manganului, aluminiului şi a aliajelor acestora
• Fără ulei mineral şi fără clor

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 61730621
5 l concentrat  |  UA: 2  |  Cod produs 61730721

Diluant special activ EDI
Pentru curăţarea rapidă a duzelor de injecţie/in-
jectoarelor blocate

• Cu efect cvadruplu
• Compoziţie specială a materialului asigură o 
  rezistenţă la şocuri de temperatură de până la -30 °C
• Prin şocul de frig la inelul de etanşare al injectorului, 
  apar crăpături minuscule prin care substanţa activă 
  poate pătrunde mai rapid şi mai adânc
• Dizolvă şi înlătură eficient crustele de murdărie, 
  resturile de ulei, răşinile
• Particulele PTFE cu efect de glisare asigură o bună 
  glisare şi înlesnesc demontarea injectoarelor

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6610050

Ulei performant cu grafit
Deruginol, lubrifiant, spray de contact, anticoroziv, 
agent de curăţare

•  Eficient între -30 °C şi +450 °C
• Rezistent la presiune şi căldură
• Bună capacitate de ungere la presiune înaltă 
  (valoare VKA: 1.200N)
• Efect de lubrifiere mai mare la creşterea tempe-
  raturii
• Efect de ungere ideal pentru atmosfere umede
• Conducător de electricitate, fără silicon
• Fără depuneri răşinoase

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6003071
5 l  | UA: 2  |  Cod produs 660450

Deruginol activ cu gheaţă 
Desprinde rapid înşurubările ruginite prin răcirea 
extremă

• Îngheţ şoc până la -35°C
• Prin şocul datorat frigului, se produc micro-fisuri 
  la structura ruginii prin care agentul activ poate să 
  pătrundă mai rapid şi mai adânc
• Înlătură eficient crustele de murdărie, resturile de 
  ulei, răşinile etc.
• Cu PTFE, astfel mai delicat cu materialele (filetul 
  este solicitat la minimum de către particulele de 
  rugină abrazive şi nu se deteriorează)
• Fără silicon şi fără acizi

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6610001
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Dizolvarea ruginii, ungere şi lubrifiere

Ulei performant
multifuncţional 
Deruginol, lubrifiant, spray de contact, anticoroziv, 
agent de curăţare

• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor (certificare NSF)
• Caracteristici foarte bune de lubrifiere
• Efect bun de combatere a umidităţii
• Bună capacitate de curgere lentă
• Protecţie eficientă împotriva defecţiunilor cauzate 
  de umiditate şi coroziune
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi +150 °C
• Fără substanţe solide, fără silicon, nu formează 
  crustă răşinoasă

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 661905

Spray performant PTFE
Mijloc universal de lubrifiere şi protecţie pe bază 
sintetică

•  Eficient între -30 °C şi +250 °C
• Stabilitate chimică
• Calităţi perfecte de mers în condiţii dificile
• Foarte bună capacitate de ungere la presiune 
  înaltă (valoare VKA: 1.600N)
• Nu conduce electricitatea, fără silicon
• Potrivit pentru toate atmosferele (chiar şi 
  vacuum)
• Prin rezistenţa sa mare la apă, împiedică 
  îngheţarea nedorită

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60278505

Degripant performant 
Rasant
Putere mare de penetrare

•  Dizolvare extrem de rapidă a ruginii
• Foarte bună capacitate de curgere lentă
• Dizolvă îmbinările puternic ruginite
• Eficient împotriva resturilor de adeziv, crustelor de 
  mizerie şi depunerilor răşinoase
• Fără silicon

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6007081
5 l  |  UA: 2  |  Cod produs 6007051

Degripant activ
biodegradabil

Pentru înlăturarea rapidă a ruginii de pe 
îmbinările cu şurub corodate,  cum ar fi şuruburile, 
piuliţele, articulaţiile, şarnierele, comutatoarele şi 
componentele mecanice

•  Autorizat pentru industria de prelucrare a alimen-
telor (certificare NSF)

• Excelentă capacitate de curgere lentă
• Pătrunde în rugină
• Combate umiditatea
• Conţine componente active pe bază de materii 
  prime regenerabile
• Nu formează depuneri răşinoase şi cleioase
• Nu atacă lacurile
• Fără silicon şi fără acizi
• 100% biodegradabil conform testului CEC-L-
  33-A-93

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6022001
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Dizolvarea ruginii, ungere şi lubrifiere

Di
zo

lv
ar

ea
 ru

gi
ni

i, 
un

ge
re

 ş
i l

ub
rifi

er
e

Degripant intensiv 
cu MoS2
Dizolvant de rugină, ulei cu curgere lentă

•  Dizolvă rugina
• Deosebită protecţie împotriva uzurii 
• Bună capacitate de lubrifiere 
• Rezistenţă la temperaturi între -40 °C şi +450 °C
• Adecvat pentru ultravid
• Fără silicon

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6002081
5 l  |  UA: 2  |  Cod produs 60028847

Spray performant 
cu silicon
Agent multifuncţional de lubrifiere şi întreţinere 
pentru metal, material plastic şi cauciuc

•  Autorizat pentru industria de prelucrare a a
  limentelor  (certificare NSF)
• Lubrifiază şi îngrijeşte
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi 200 °C
• Incolor şi insipid, în mare măsură inodor, nu lasă 
  pete
• Prin rezistenţa sa mare la apă împiedică 
  îngheţarea nedorită

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6103051

Ulei performant de sinteză
Lubrifierea şi îngrijirea pieselor din metal, plastic şi 
cauciuc în vopsitorii

• Îngrijeşte cauciucul şi plasticul 
• Lubrifiază chiar şi la solicitări mecanice mai 
  puternice (VKA = 1800N)
• Cu posibilitate de vopsire (doar picături/impurităţi accidentale; 
  agenţi de decofrare pentru aplicarea pe suprafaţă mare!)
• Rezistenţă la temperaturi între -30 °C şi +200 °C
• Poate fi amestecat cu lubrifianţi pe bază de silicon şi 
  uleiuri minerale
• Rezistenţa sa mare la apă împiedică îngheţarea nedorită
• Nu conţine substanţe solide, conţine silicon, incolor şi în 
  mare măsură inodor

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 629905

Super 
Sprayul original multifuncţional
Degripant, lubrifiant, spray de contact, anticoroziv, 
agent de curăţare

•  Caracteristici foarte bune de lubrifiere
• Efect bun de combatere a umidităţii
• Rezistenţă la temperaturi între -40 °C şi +180 °C
• Fără substanţe solide
• Fără silicon, fără depuneri răşinoase
• Protecţie eficientă împotriva defecţiunilor cauzate 
  de umiditate şi coroziune
• Capacitate bună de curgere lentă

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6612011
5 l  |  UA: 2  |  Cod produs 6000410
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 600049
200 l  |  UA: 1  |  Cod produs 600059
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Noutate mondială de la Caramba: uleiul de sinteză inovator îmbină pentru 
prima dată avantajele lubrifianţilor minerali şi ale celor cu conţinut de silicon
Uleiul de sinteză incolor şi în mare măsură inodor, compatibil cu aproape toate suprafeţele, acoperă un domeniu de 
utilizare deosebit de larg. El îşi păstrează o capacitate de ungere excelentă chiar şi la presiuni înalte (valoare VKA 
1800 N). Este extrem de rezistent la temperaturi (-30 până la +200 °C) şi la apă, protejează, deci, chiar şi în timpul 
celei mai dificile ierni, îmbinările metalice precum şi cauciucul şi garniturile împotriva îngheţului şi uscării. Deoarece 
este extrem de hidrofug, uleiul de sinteză se poate utiliza ca spray de contact şi opreşte coroziunea. 

În practică, acest lucru înseamnă că: substanţa se poate utiliza fără probleme chiar şi în ateliere de vopsitorie, deoa-
rece, chiar dacă apare ceaţa de pulverizare în jurul punctului de gresare, acest lucru nu mai duce la avarierea lacului, 
aşa cum este cazul la lubrifianţii cu silicon obişnuiţi. 

Producătorii de automobile au confirmat acest lucru: deoarece uleiul de sinteză inovator a fost  
verificat deja temeinic de către *producătorii de vârf din Europa, constatându-se eficacitatea lui.
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Produse tehnice pentru curăţat
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Inflamabilitatea pusă la încercare
Majoritatea agenţilor de curăţare pe bază de solvenţi conţin substanţe inflamabile. Dacă acestea se utilizează 
necorespunzător, şi anume în apropierea suprafeţelor fierbinţi sau la foc deschis, pot deveni periculoase. În special în 
cazul pulverizatorilor cu pompă sau a recipientelor cu aerosol, trebuie exclusă o aprindere inversă a razei de pulveri-
zare. De aceea, Caramba trimite aceşti agenţi spre verificare la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). 

Procedura de verificare detaliată:
Produsul se pulverizează pe o tijă metalică fierbinte, având o temperatură de cca. 825 °C. Aici se documentează, 
dacă are loc o aprindere inversă a flăcării înspre doza cu aerosol. Apoi se verifică, dacă resturile pulverizate ard 
în continuare. Testul se efectuează de mai multe ori, iar durata de pulverizare se prelungeşte pas cu pas. Aceeaşi 
procedură se repetă pentru mai multe doze cu aerosol. În acest fel, PTB a testat de exemplu agentul de curăţare de 
mare putere a frânelor Caramba. Concluzia: fără aprindere inversă. Fără ardere în continuare.
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Agent intensiv
de curăţare a frânelor fără acetonă
Curăţarea frânelor şi altor piese auto

•  Curăţare rapidă
• Absolut fără urme
• Degresare fără reziduuri
• Uscare rapidă
• Fără acetonă neutru faţă de cauciuc, material 
  plastic şi suprafeţe lăcuite
• Fără silicon

500 ml  |  VE: 12  |  Cod produs 6026381
5 l  |  UA: 2  |  Cod produs 6026091
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6026101
60 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6026111

Agent performant
de curăţare a frânelor cu acetonă
Curăţă frânele şi alte piese auto în cel mai scurt 
timp

•  Uscare rapidă
• Efect excelent de curăţare
• Cu acetonă
• Dizolvarea şi îndepărtarea excelentă a reziduurilor 
  de răşină, grăsime, ulei etc.
• Testat de Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
  din Braunschweig
• Limita inferioară de explozie LIE 1,5 % vol.

500 ml  |  UA: 12  |  Cod produs 6025211

Agent performant de curăţare de 
a sistemelor electronice
Curăţare rapidă şi fiabilă a instalaţiilor electrice şi 
a pieselor electronice

•  Curăţă şi protejează componentele calculatorului 
auto, plăcilor de diode etc.

• Se evaporă fără reziduuri
• Are efect de diluare a răşinilor izolante
• Asigură un contact optim, împiedică curenţii de 
  conturnare, înlătură rezistenţele şi tensiunile de 
  contact
• Eficient împotriva unsorilor întărite pe contacte
• Pentru comutatoare, ştechere, relee, plăci 
  conductoare etc. 

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60358542

Spray intensiv 
cu aer comprimat 
Îndepărtează cele mai fine particule de praf de pe 
suprafeţe sensibile

•  Gaz comprimat curat şi uscat
• Pentru curăţarea componentelor/instalaţiilor 
  electronice
• Cu ventil cu 360°
• Intensitate de suflare crescută
• Presiune stabilă a gazului până la golirea completă
• Inflamabil, fără clorofluorocarburi, inodor, fără 
  solvenţi

270 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6285001
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Degresant performant 
industrial  cu acetonă
Curăţă şi degresează piesele maşinilor şi suprafeţele 
de toate tipurile, de ex. angrenaje, roţi dinţate, 
lanţuri de mare putere, cabluri metalice etc. 

•  Cu uscare rapidă
• Acţionează fără a lăsa urme
• Dizolvă murdăria uleioasă şi îndepărtează mizeria 
  şi rezidurile încrustate, răşinoase
• Nu conţine AOX şi hidrocarburi halogenate (CFC, 
  HCFC)
• Testat de Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
  din Braunschweig
• Limita inferioară de explozie LIE 1,5 % vol.

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60250001

Agent intensiv 
de curăţare la rece
Curăţarea motoarelor şi a pieselor din metal

•  Pentru curăţare intensivă
• Protejează împotriva poluării apelor menajere şi 
  mediului înconjurător
• Îndepărtarea murdăriei
• Dizolvă uleiul, răşinile şi depunerile sub formă de crustă
• Separă rapid
• Protejează împotriva poluării apelor reziduale şi 
  fără AOX
• Compatibilitate optimă cu materialele din cauciuc 
  şi de etanşare
• Utilizare eficientă pentru instalaţii din curăţătorii 
  mobile şi staţionare

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60542803
10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 60541001
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 60542201

Dizolvant intensiv 
pentru silicon şi ceară
Pentru îndepărtarea resturilor de silicon şi ceară 
de pe suprafeţele din sticlă, lăcuite şi cromate

•  Îndepărtează murdăria puternică de pe 
suprafeţele netede

• Îndepărtează resturilede silicon, reziduurile de 
  insecte, răşini de copaci, smoală, ulei şi funingine 
  complet şi fără efort
• Pentru o suprafaţă a sticlei fără dungi şi reflexe
• Aplicabil pe sticlă, suprafeţe metalice lăcuite şi 
  cromate
• Fără HCFC, CFC, acetonă şi aromate
• Necoroziv

5 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6025511
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at 	  Reinigen und Entfetten von glatten Oberflächen
	  Nicht korrosiv
	  Frei von FCKW, CKW, Aceton und Aromaten

Entfernt Silikonreste, Insektenrückstände, Baumharze, Teer, Öl und Ruß. Anwendbar auf Glas, lacki-
erten und verchromten Oberflächen. Glasflächen erhalten eine schlieren- und reflexfreie Oberfläche.
Anwendung: Produkt gut schütteln. Auf ein feuchtes Tuch oder Schwamm geben und mit leichten 
Druck in kreisenden Bewegungen auftragen. Produkt antrocknen lassen und anschließend mit einem 
sauberen Tuch auspolieren.
Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter.

Silikon- und Wachsentferner

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu
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Curăţenie industrială şi specială
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 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.
• Für alle glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen 
• Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett,  
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.
• Manuell oder maschinell anwendbar
• NSF-geprüft und biologisch abbaubar
• Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 50

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Środek czyszczący o dużej koncentracji do gruntownego i de-
likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 
pojazdów oraz do czyszczenia przemysłowego.
• Do wszystkich gładkich, niewrażliwych na wodę powierzchni 
• Usuwa silne zanieczyszczenia, takie jak oleje, smary, nikotynę,  
 sadzę, wosk itp.
• Nakładanie ręczne lub maszynowe
• zbadany zgodnie z NSF, biologicznie degradowalny
• Stosunek mieszania w zależności od stopnia zanieczysz- 
 czenia 1 : 5 do 1 : 50

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 
rengøring på områderne bygninger, storkøkkener, køretøjer 
og industri.
• til alle glatte overflæader, der tåler vand 
• fjerner vanskeligt snavs som  olie, fedt, nikotin, sod, voks etc.
• kan anvendes manuelt eller i maskiner
• NSF-certificeret kontrolleret og biologisk nedbrydelig
• blæandingsforhold alt efter forurening 1 : 5 til 1 : 50

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

  Frigivelse for næringsmiddelindustrien
Høykonsentrert rengjøringsmiddel for grundig og materialskå-
nende bygnings-, storkjøkken-, kjøretøy- og industrirengjøring.
• For alle glatte flater som ikke er ømfintlige for vann 
• Fjerner hardnakket smuss som olje, fett, nikotin, sot, voks osv.
• Kan brukes manuelt eller maskinelt 
• NSF-kontrollert og biologisk nedbrytbar
• Blandeforhold alt etter tilsmussing 1 : 5 til 1 : 50

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Curăţitor intensiv
pentru inox
Curăţare şi protecţie pentru toate suprafeţele din 
metal în interior şi exterior

• Protejează împotriva murdăriei şi aburirii
• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor (certificare NSF)
• Curăţă şi îngrijeşte
• Îndepărtează murdăria, petele de calcar, rugina 
  de suprafaţă, grăsimile, uleiurile şi răşinile
• Eficient pe suprafeţe de inox, aluminiu, cupru şi 
  alamă
• Protecţie optimă împotriva aburirii

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 63308401
5 l  |  UA: 2  |  Cod produs 63308501

Detergent intensiv pentru 
curăţarea mecanică a podelelor  
Concentrat

Pentru curăţarea podelelor în domeniul industrial 
şi al curăţării clădirilor 

•  Foarte eficient şi produce spumă puţină
• Dizolvă murdăria gen: ulei, grăsime, reziduurile 
  de cauciuc etc.
• Indicat pentru toate maşinile de curăţat uzuale
• Fără NTA
• Valoare pH cca. 13,2

10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6924052
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6924151

Detergent intensiv
multifuncţional Concentrat
Agent de curăţare superconcentrat pentru curăţarea 
temeinică asigurând protejarea materialelor a 
clădirilor, marilor bucătării, vehiculelor şi industrială

• Îndepărtează chiar şi murdăria persistentă gen ulei, 
  grăsimi, nicotină, funingine, ceară, săpun, 
  cerneală, insecte etc.
• Ecologic, prin faptul că este biodegradabil
• Economic în utilizare, fiind superconcentrat
• Autorizat pentru industria de prelucrare a 
  alimentelor (certificare NSF)
• Se poate utiliza manual sau cu mijloace mecanice
• valoare pH cca. 11,3
• Raportul de amestec în funcţie de gradul de 
  murdărire 1 : 5 până la 1 : 50

10 l  |  UA: 1  | Cod produs 6901310
25 l  |  UA: 1  | Cod produs 6901021 Agent de curăţare intensiv

pentru gresie şi hale
Concentrat

Concentrat de curăţare superacid, foarte eficient, 
solubil în apă cu efect rapid în profunzime

•  Eficient împotriva depunerilor de calcar
• Biodegradabil conform normei OECD
• Aplicabil pe pardoselile industriale, în încăperile 
  sanitare, halele de spălare etc.
• Se poate utiliza doar pe suprafeţe rezistente la 
  acizi
• Evacuarea apelor menajere prin separator de
  lichide uşoare/de coalescenţă
• Valoarea pH a concentratului: < 0,5

5 l  |  UA: 1  |  Cod produs 5281050
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 5281252

 DE Automaten-Bodenreiniger 

 Hervorragende Reinigungsleistung
Zur Reinigung von Fußböden in der Industrie und in der 
Gebäudereinigung mit Reinigungsautomaten. Hochwirksam, 
schaumarm, alkalisch. Löst Verschmutzungen aller Art wie Öl, 
Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste. 
Ohne-NTA. Anwendung: Die Reinigungsmaschine je nach Ver-
schmutzungsintensität mit einer 0,5 - 5%igen Lösung befüllen. 
Für alle gängigen Reinigungsmaschinen geeignet. Bitte beach-
ten Sie die technischen Merkblätter!

 PL Cleaner Maszyny piętrze

  Doskonałe właściwości czyszczące
Do czyszczenia podłóg w zakładach przemysłowych oraz do 
czyszczenia budynków przy użyciu automatów czyszczących. 
Wysoce skuteczny, nie pieniący się, alkaliczny. Rozpuszcza 
zabrudzenia wszelkiego rodzaju jak: olej, tłuszcz, opiłki 
metali, syntetyki lub gumy oraz resztki wosku. Bez-NTA. 
Zastosowanie: Maszynę czyszczącą, w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia napełnić roztworem 0,5 -5 %. Dostosowany 
do wszystkich powszechnie stosowanych maszyn czyszczą-
cych. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych! 

Kod produktu dla środka czyszczącego: GU 70.

 DK Maskiner-Floor Cleaner 

 Fremragende rengøringseffekt
Til rengøring af gulve i industrien hvor gulvvaskemaskiner 
anvendes. Højeffektiv, lavtskummende, alkalisk. Opløser 
smudsbelægninger af alle arter såsom olie, fedt, samt rester 
af metal, kunststof, gummi  og voks. Uden-NTA. Anvendelse: 
Påfyldes gulvvaskemaskinen afhængig af opgavens art i en 
0,5 - 5% opløsning. Velegnet til alle slags rengøringsmaskiner. 
Se de tekniske datablade!

 NO Automat-Gulvrenser

  Fremragende rengjøringseffekt
For rengjøring av gulv innen industri og bygningsrengjøring med 
rengjøringsautomater. Svært effektiv, skummer lite, alkalisk. Lø-
ser alle typer smuss som olje, fett, metall-, plast- og gummisli-
tasje i tillegg til voksrester. Bruk: Alt etter smussintensiteten 
fylles maskinen med en 0,5 - 5 %-løsning. Egnet for alle vanlige 
rengjøringsmaskiner. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Produktkode for rengjøringsmidler: GU 70

Automaten-Bodenreiniger

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
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 DE Fliesen- und Hallenreiniger

 Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen
Reinigung von Betriebsböden, Waschhallen, Fliesen und Sanitär-
räumen. Entfernt Kalk- und Ölverschmutzungen. Wirtschaftlicher 
Einsatz, da hochkonzentriert.  Biologisch abbaubar gemäß 
OECD-Norm. Abwasser können über den Koaleszenz-/Leicht-
flüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. Hinweis: Nur auf 
säureresistenten Oberflächen anwendbar. Mischungsverhältnis: 
Je nach verschmutzungsgrad 3-20% mit Wasser. Bitte beachten 
Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia płytek i hal

  Duża skuteczność w przypadku zanieczyszczeń kamieniem 
wapiennym

Czyszczenie podłóg zakładów, hal pralni, płytek i pomieszczeń 
sanitarnych. Usuwa osad  kamienny i zanieczyszczenie olejem. 
Ekonomiczne stosowanie ze względu na wysoką koncentrację.  
Rozkład biologiczny zgodnie z normą OECD. Ścieki mogą być 
odprowadzane poprzez separator koalescencji / cieczy lekkiej. 
Wskazówka: Możliwość stosowania tylko na powierzchniach 
odpornych na kwasy. Stosunek mieszanki: W zależności od 
stopnia zanieczyszczenia 3-20% z wodą. Proszę przestrzegać 
instrukcji technicznych.

 DK Flise- og hallerens 

 Meget effektiv mod tilkalkning
Rensning af fabriksgulve, vaskehaller, fliser og sanitærrum 
Fjerner kalk- og olieforureninger. Økonomisk i brug, da meget 
koncentreret.  Biologisk nedbrydelig iht OECD-standard. 
Spildevand kan føres via coalescence-/ letvæskeadskilleren. 
Information: Må kun anvendes på syrefaste overflader. 
Blandingsforhold: Alt efter forureningsgrad 3-20% med vand. 
Bemærk også de tekniske datablade.

 NO Flise- og hallrenser 

  Svært effektiv mot kalksmuss
Rengjøring av firmagulv, vaskehaller, fliser og sanitærrom. Fjer-
ner kalk- og oljetilsmussing. Middelet er høykonsentrert og der-
for økonomisk i bruk.   Biologisk nedbrytbar iht. OECD-normen. 
Avløpsvann kan avledes via koalesensutskiller eller utskiller for 
lettflytende væsker. Instruks: Må kun benyttes på syreresis-
tente overflater. Blandingsforhold: Alt etter tilsmussingsgrad 
3-20% med vann. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Fliesen- und Hallenreiniger 
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Curăţenie industrială şi specială

Cu
ră

ţe
ni

e 
in

du
st

ria
lă

 ş
i s

pe
ci

al
ă

Degresant intensiv
pentru maşini şi piese
Concentrat

Pentru curăţarea maşinilor, motoarelor, şasiurilor, 
prelatelor, postamentelor etc.

•  Economie la utilizare, deoarece este superconcentrat
• Putere mare de dizolvare a murdăriei
• Îndepărtează ulei, grăsimi şi alte tipuri de 
  murdărie persistentă
• Fără NTA
• Valoare pH cca. 12,8

10 l  |  UA: 1  | Cod produs 6910101
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6910251

Dedurizant activ
de îndepărtare a petelor de ulei
Pentru îndepărtarea petelor de ulei, ulei de 
încălzire şi motorină din parcări, zone acces şi 
pardoseli ale garajelor

• Pentru toate suprafeţele absorbante şi 
  neabsorbante
• Potrivit pentru piatră naturală şi de beton, argilă 
  şi piatră ponce, şapă, clincher şi pardoseli din 
  material textil
• Aderenţă bună şi are efect chiar şi pe suprafeţe 
  foarte înclinate

1 l  |  UA: 6  |  Cod produs 606801
10 l  |  UA: 1  | Cod produs 6060331

Detergent intensiv
industrial Concentrat
Pentru curăţarea în domeniul industrial, al service-
urilor si atelierelor auto şi în domeniul alimentar

•  Agent de curăţare superconcentrat
• Performanţe de curăţare excelente
• Îndepărtează ulei, grăsimi, cruste, depuneri 
  răşinoase etc.
• Fără NTA
• Valoare pH cca. 13,5

10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6926052
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6926252

Agent intensiv
de îndepărtare a ruginei  
de suprafaţă Concentrat
Îndepărtează rugina de suprafaţă şi fenomenele de 
coroziune la autoturisme, camioane, utilitare şi vehi-
cule feroviare. Indicat şi pentru remedierea jantelor.

• Agent de curăţare special, fără solvenţi, anticoroziv
• Foarte concentrat
• Diluare 1:2 până la 1:10, în funcţie de utilizare*
• Nu este adecvat pentru curăţarea materialelor 
  sensibile la acizi!
• Valoarea pH a concentratului: <0,5

5 l  |  UA: 1  |  Cod produs 5281550

Flugrostentferner
	  Entfernt Flugrost von allen säureresistenten Oberflächen

Sauer eingestellter Spezialreiniger zur Entfernung von Flugrost an PKW, LKW, Nutz- und Schienenfahr-
zeugen. Lösungsmittelfrei, antikorrosiv und sehr ergiebig. Auch für die Felgenaufbereitung einsetzbar. 
Anwendung: Je nach Schichtdicke des Flugrostes in einer Verdünnung von 1:3 bis 1:5 mit Wasser 
verdünnt anwenden und ca. 1 Minute einwirken lassen. Anschließend Fahrzeug einer automatischen 
Fahrzeugwäsche zuführen oder aber manuell mittels Hochdruckreiniger abspülen.
Felgenreinigung: Bei der ersten Behandlung (Grundreinigung) pur bis 1:5 verdünnt einsprühen, max. 
1 Minute einwirken lassen, Schmutz mit Schwamm bearbeiten und anschließend mit viel Wasser abspülen. 
Bei den Anschlussreinigungen kann das Produkt 1:2 bis 1:10 mit Wasser verdünnt angewendet werden. 
Hinweis: Vor der Anwendung immer Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen! Nicht zur Reinigung 
von säureempfindlichen Materialien geeignet! Das Produkt nicht auf heißem Lack, bei starker Hitze 
oder direkter Sonneneinstrahlung aufsprühen, ansonsten besteht die Gefahr von Lackverätzungen. 
Metallüberzogene Kunststoffe sowie Alu-, Zink- und Messingteile können einer Oberflächenveränder-
ung unterliegen. Nicht für unlackierte Radzierblenden geeignet. Bei Sonderfelgen sind die Vorschriften 
des Herstellers zu beachten. 
Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

Caramba Chemie GmbH & Co.KG · Wanheimer Str. 334-336 · 47055 Duisburg · Deutschland ·  T +49 203 7786-01 · www.caramba.eu

 DE Industrie-Kraftreiniger

 Ausgezeichnete Reinigungsleistung 
Konzentrierter alkalischer Flüssigreiniger zur Lösung 
hartnäckiger Verkrustungen und Verharzungen von Öl- und 
Fettschmutz im Reparatur-, Industrie- und Lebensmittelbereich. 
Ohne-NTA. Anwendung: Je nach Grad der Verschmutzung 1:1 
bis 1:50 mit Wasser verdünnt anwenden. Teile und Flächen 
nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Leichtmetall- und 
Lackoberflächen im Vorversuch auf Beständigkeit prüfen. Bitte 
beachten Sie die technischen Merkblätter. Vor Entsorgung 
Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Mocny Zmywacz Przemysłowy

 Doskonałe właściwości czyszczące
Skoncentrowany środek czyszczący w płynie o wysokiej 
zdolności rozpuszczania uporczywych zabrudzeń oraz skorup 
z tłuszczu i oleju w działach warsztatowych, przemysłowych i 
środków spożywczych. Bez-NTA. Zastosowanie: W zależności 
od stopnia zabrudzenia stosować w roztworze 1:1 - 1:50 z 
wodą. Substancja żrąca! Nie stosować na aluminium. Można 
znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Industri Power Rens

 Udmærket renseydelse 
Koncentreret alkalisk renevæske til opløsnming af 
fastsiddende forureninger og harpiksdannelser af olie- og 
fedtsnavs på reparations-, industri- og fødevareområdet. 
Uden-NTA. Anvendelse: Anvendes alt efter forureningsgrad 
fortyndet med vand i forhold 1:1 til 1:50 . Skyl komponenterne 
med vand efter en kort indvirkningstid. Test letmetal- eller 
lakrede overfladers modstandsdygtighed inden brug. Se de 
tekniske datablade!

 NO Industri-Kraftrenser

  Fremragende rengjøringseffekt 
Konsentrert alkalisk renser i væskeform for løsning av 
hardnakkete rester av olje- og fettsmuss i reparasjons-, industri 
og næringsmiddelområdet. Bruk: Alt etter tilsmusningsgrad 1:1 
til 1:50 fortynnet med vann. Spyl deler og flater med vann etter 
kort innvirkningstid. Kontroller på forhånd om lettmetall- og 
lakkoverflater tåler behandlingen. Ta hensyn til de tekniske 
databladene.

Industrie-Kraftreiniger 

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
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 DE Maschinen- und Teilereiniger

 Sparsam im Verbrauch
Reinigungskonzentrat mit hohem Schmutzlösevermögen für LKW, 
Motoren, Chassis, Planen und Hallenböden. Entfernt leicht Öl, Fett und 
sonstigen hartnäckigen Schmutz rückstandslos. Wirkt entemulgierend 
und ist somit abwasserentlastend. Ohne-NTA. Anwendung: Je nach 
Verschmutzung bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Durch Aufsprühen, 
Aufbürsten oder im HD-Verfahren auftragen - an senkrechten Flächen 
immer von unten nach oben. Nach ca. 5 Minuten mit starkem 
Wasserstrahl oder mit HD-Gerät abspülen. Produkt nicht antrocknen 
lassen. Bei Leicht- und Buntmetallen und empfindlichen Lacken Ma-
terialangriff möglich. Vorversuch durchführen. Bitte beachten Sie die 
technischen Merkblätter. Vor Entsorgung Restentleeren, mit Wasser 
ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280
 PL Maszyny i części Cleaner

  Ekonomiczny w użyciu
Silny koncentrat do rozpuszczania brudu na pojazdach ciężarowych, linkach, 
podwoziach, plandekach i podłogach hal. Usuwa olej, tłuszcz i inne 
uporczywe zabrudzenia. Działa demulgująco,  nie ulega zagęszczeniu, 
a tym samym umożliwia separację wody w sytuacji zanieczyszczenia. 
Bez-NTA. Zastosowanie: Zależnie od stopnia zabrudzenia, rozcieńczyć 
w wodzie w proporcjach 1:50. Nanieść na powierzchnię spryskiwaczem, 
szczoteczką lub metodą wysokociśnieniową, na powierzchnie pionowe 
nanosić w kierunku od dołu ku górze. Po ok. 5 minutach spłukać silnym 
strumieniem wody lub przy pomocy urządzenia wysokociśnieniowego. 
Produkt nie może zaschnąć. W przypadku metali lekkich i kolorowych 
oraz delikatnych lakierów możliwe jest powstanie wżer. Przeprowadzić 
test próbny. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Maskion- og Komponentrens

 Økonomisk i brug
Specialrengører til motor, chasis, kunststof og gulve samt alle kø 
retøje,  er et yderst effektivt, synergistisk virkende rengøringsmid-
del til fjernelse af olie, fedt, sod på alle køretøjer. Produktet er 
fortrinligt til rengøring af kunststofoverflader, samt en fremragende 
problemløser til værkstedsgulve. Uden-NTA. Anvendelse: Fra 
ufortyndet til forblandet 1:50 med vand. Ved påføres med børste 
eller højtryk. Efter kort virketid, (ca. 5 min.) Afskylles med vand. Lad 
ikke produktet tørre ud. Ved lette eller farvede metaller samt sarte 
lakerede overflader kan materialet tage skade. Foretag prøve. Se de 
tekniske datablade!
 NO Maskin- og Delerenser

  Sparsom i bruk
Rengjøringskonsentrat med høy smussløsekraft for latebiler, motorer, 
chassis, presenninger og hallgulv. Fjerner lett olje, fett og annen 
hardnakket smuss uten problemer. Virker avemulgernende og dermed 
vannavlastende. Bruk: Alt etter tilsmusning fortynnes det inntil 1:50 
med vann. Påføres ved spyling, børsting og HD-behandling, på verti-
kale flater alltid nedenfra og oppover. Spyl med sterk vannstråle eller 
HD-enhet etter 5 minutter. Ikke la produktet tørke inn. For lett- eller 
jernfritt metall eller ømfintlig lakk er metallangrep mulig. Gjennomfør 
test på forhånd. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Maschinen- und Teilereiniger
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Dedurizant activ de apă
Concentrat

Pentru vaporizatoare cu circulaţie rapidă şi 
maşini de spălat de mare presiune

•  Foarte concentrat
• Previne depunerile de calcar pe serpentinele de 
  încălzire, conducte
• Complet eficient şi în apa dură
• Fără NTA
• Valoare pH cca. 9

10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6925052

Detergent intensiv de curăţare 
atelier Concentrat
Mijloc de curăţare alcalin, foarte concentrat pentru 
curăţarea temeinică a halelor, podelelor şi întreprin-
derilor

• Excepţională putere de combatere a uleiului, 
  grăsimii şi murdăriei
• Ecologic, biodegradabil, conform RVO privind 
  legea referitoare la detergenţi şi alte mijloace de  
  curăţare
• Are efect de dezemulsionare (separarea uleiului şi 
  grăsimii se face de la sine)
• Evacuarea apelor menajere prin separator de 
  lichide uşoare/de coalescenţă
• Se poate utiliza manual sau cu mijloace mecanice
• Valoare pH (soluţie de 5% cu apă): 12,0

5 l  |  UA: 1  |  Cod produs 5447060
25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 5447252

Dizolvant performant special
Îndepărtarea completă a impurităţilor persistente

•  Pentru toate suprafeţele netede
• Dizolvă autocolant, resturi de adeziv şi pete de 
  culoare ş.m.a. de pe suprafeţele dure, neabsorbante
• Acţionează fără a lăsa urme
• Utilizare pe suprafeţe din crom, sticlă şi pe alte 
  suprafeţe netede

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 66140704

Detergent intensiv pentru 
curăţarea pardoselilor din PVC  
Concentrat

Pentru curăţarea halelor de lucru, sălilor de sport, 
coridoarelor etc.

•  Îndepărtează urmele de la tălpile de încălţăminte, 
urmele de frânare, dungile de cariocă şi pix de pe 
podelele din material plastic, din parchet sigilat, beton 
stratificat etc.

• Bune caracteristici de dizolvare a grăsimilor
• Fără NTA

10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6912101

 DE PVC-Boden-Reiniger

 Sehr gute fettlösende Eigenschaften
Entfernt Schuhstrich- und Bremsrückstände auf Kunststoffböden, 
versiegeltem Parkett, beschichteten Betonböden. Beseitigt Filz- 
und Kugelschreiberstriche sowie Preisschilder und Etikettenreste 
auf Kunststoff-Flaschen. Ohne-NTA. Anwendung: Pur bzw. 1:1 
mit Wasser verdünnt auftragen. Flächen mit Wasser nachwi-
schen und Schmutzwasser aufnehmen. Achtung: Auf Kunst-
stoff- und lackierten Flächen ist ein Materialangriff möglich. 
Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter! Vor Entsorgung 
Restentleeren, mit Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek do czyszczenia podłogi z PVC

 Bardzo dobre właściwości rozpuszczania tłuszczów
Usuwa ślady pozostawione przez podeszwy butów i śladów 
hamowania na podłogach z tworzywa sztucznego, lakierowanym 
parkiecie, malowanych podłogach betonowych. Usuwa ślady 
pisaków i długopisów oraz etykiety z cenami i pozostałości 
etykiet z butelek z tworzywa. Bez-NTA. Zastosowanie: Nanosić 
bezpośrednio po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1. Przetrzeć 
powierzchnie wodą i zebrać zanieczyszczoną wodę. Uwaga: 
Na powierzchniach z tworzywa i lakierowanych możliwa reakcja z 
materiałem. Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK PVC Gulvrengører  

 Meget god fedtopløsning
Fjerner sko- og bremsemærker på kunststofgulve, forseglet 
parket, overfladebehandlede betongulve. Fjerner filt- og 
kugelpenmærker samt prisskilte- og mærkatrester på 
plastflasker. Uden-NTA. Anvendelse: Påføres ufortyndet 
eller fortyndet med vand i forhold 1:1. Skyl verfladerene efter 
med vand og fjern det snavsede vand. OBS: På kunststof- og 
kalerede flader er det muligt at materialet angribes. Se de 
tekniske datablade!

 NO PVC-Gulv-Renser

  Svært gode fettløselige egenskaper
Fjerner skomerke- og bremserester på plastgulv, foreglet par-
kett, belagt betonggulv. Fjerner tusj- og kulestiftstreker i tillegg 
til prislapper og etikettrester på plastflasker. Bruk: Påfør i ren 
form eller fortynnet 1:1 med vann. Etterskyll flatene med vann 
og samle det skitne vannet. OBS: For plast- og lakkerte flater er 
metallangrep mulig. Ta hensyn til de tekniske databladene.

PVC-Bodenreiniger 
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 DE Werkstatt-Reiniger

 Hervorragend Schmutzlösend
Intensive Reinigung von Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung. 
Beseitigt Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen. Manuell 
oder maschinell anwendbar. Umweltschonend, da biologisch 
abbaubar. Wirkt Entemulgierend. Abwasser können über den 
Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. 
Mischungsverhältnis: Je nach Verschmutzungsgrad 1-3% mit 
Wasser. Bitte beachten Sie die technischen Merkblätter.

 PL Środek do czyszczenia warsztatu

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Intensywne czyszczenie hal, podłóg i przestrzeni roboczej. 
Usuwa olej, smar i inne zanieczyszczenia. Nakładanie ręczne 
lub maszynowe. Chroni środowisko, ponieważ ulega biode-
gradacji. Usuwa emulsje. Ścieki mogą być usuwane przez 
separator koalescencji / cieczy lekkiej. Stosunek mieszanki: 
W zależności od stopnia zanieczyszczenia 1-3% z wodą. Proszę 
przestrzegać instrukcji technicznych.

 DK Værkstedsrens 

 Fremragende opløsning af snavs
Intensiv rensning ved rengøring af haller, gulve og fabrikslo-
kaler. Fjerner olie, fedt og anden forurening. Kan anvendes 
manuelt eller i maskiner Miljøvenlig, da biologisk nedbrydelig. 
Virker emulgerende Spildvand kan afledes via coalescence/
letvæskeadskiller. Blandingsforhold: Alt efter forurenings-
grad 1-3% med vand. Bemærk også de tekniske datablade.

 NO Verkstedrenser

  Svært smussløsende
Intensivt rensemiddel til bruk ved rengjøring av haller, gulv og 
i firmaer. Fjerner olje, fett og annet smuss. Kan brukes manuelt 
eller maskinelt  Biologisk nedbrytbar og derfor miljøvennlig. 
Virker avemulgerende. Avløpsvann kan valedes via koalesensut-
skiller eller utskiller for lettflytende væsker. Blandingsforhold: 
Alt etter tilsmussingsgrad 1-3 % med vann. Ta hensyn til de 
tekniske databladene.

Werkstattreiniger
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KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl

 DE Wasserenthärter

 Hoch wirksam
Spezialenthärter von hoher Konzentration. Bewahrt die Heiz-
schlange im HD-Gerät vor Kalkablagerungen. Auch bei extrem 
hartem Betriebswasser voll wirksam! Beugt dem verkalken von 
Leitungen vor! Ohne-NTA. Anwendung: 5 - 10 mg pro Liter Was-
ser und Grad pH. Die Zufuhr erfolgt über die Dosierein-richtung 
der Geräte. Entsprechend der Wasserhärte das Magnetventil 
des Steuergerätes einstellen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage 
für berufsmäßige Verwender erhältlich. Bitte beachten Sie die 
technischen Merkblätter. Vor Entsorgung Restentleeren, mit 
Wasser ausspülen! ARA Lizenz Nr. 6280

 PL Środek zmiękczający wodę

  Bardzo skuteczny
Specjalny środek zmiękczający o wysokiej koncentracji Chroni 
węże grzewcze w urządzeniu HD przed złogami wapnia. Wysoka 
skuteczność również w przypadku bardzo twardej wody prze-
mysłowej! Zapobiega osadzaniu się wapnia w przewodach! 
Bez-NTA. Zastosowanie: 5 - 10 mg na litr wody i stopień pH. 
Doprowadzenie poprzez urządzenie dozujące urządzeń. Usta-
wić zawór elektromagnetyczny urządzenia sterującego odpo-
wiednio do twardości wody. Karta charakterystyki substancji 

niebezpiecznych na żądanie zawodowych użytkowników. 
Można znaleźć w arkuszach danych technicznych!

 DK Blødgøringsmiddel

 Højt effektiv
Specialafkalker med høj koncentration. Beskytter varmeslan-
gen i varmtvandsapparatet mod kalkaflejringer. Virker også 
ved meget hårdt vand! Forebygger ledningernes tilkalkning! 
Uden-NTA. Anvendelse: 5 - 10 mg pr. liter vand og pH-værdi. 
Tilføres via apparaterneds doseringsudstyr. Styreenhedens 
magnetventil indstilles i henhold til vandets hårdhed. Sik-
kerhedsdatablad stilles efter forespørgsel til rådighed for 
professionelle brugere. Se de tekniske datablade!

 NO Vannavherder

  Svært virksom
Høykonsentrert spesialavherder. Beskytter varmeslangen i 
HD-enheten mot kalkrester. Virker også perfekt ved hardt drifts-
vann! Forebygger forkalking av ledningene! Bruk: 5 - 10 mg per 
liter vann og grad pH. Tilførselen skjer via enhetens doserings-
innretning. Innstill magnetventilen til styreenheten i henhold til 
magnetventilen. Ta hensyn til de tekniske databladene.

Wasserenthärter

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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Curăţare şi îngrijire

Cameleonul dintre agenţii de curăţare a jantelor
La suprafaţă, jantele sunt acoperite de cele mai multe ori cu murdărie din trafic. Pe cât de rapid se depune pe jantă, 
pe atât de repede poate fi îndepărtată cu ajutorul tensidelor obişnuite din agenţii de curăţare a jantelor din comerţ.  
Reala provocare o constituie însă urmele lăsate de frecarea frânei. Deoarece: în funcţie de utilizarea vehiculului şi de 
solicitarea frânelor, agresivitatea particulelor microscopice din metal creşte. În cazul turaţiilor mari, acestea lovesc 
cu toată forţa pe jantă şi sunt foarte fierbinţi. În traficul urban, temperatura lor este de cca. 200°C. Pe autostradă, 
aceasta ajunge până peste 500°C, iar în tururile montane la peste 750°C. Astfel, este posibilă arderea particulei în 
stratul protector de lac al jantei.

Agentul activ de curăţare a jantelor Caramba conţine componente care dizolvă urmele lăsate de frecarea frânei 
eficient şi delicat. Odată încheiat acest proces, agentul de curăţare a jantelor se colorează din albastru în roşu. Acest 
lucru devine posibil printr-o reacţie între componenta de curăţare şi praful de frânare metalic. După îndepărtarea 
agentului, janta este complet curăţată de praful de frânare.
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Agent intensiv pentru întreţinerea 
interiorului vehiculului  fără silicon
Curăţarea şi îngrijirea neagresivă a zonei cockpit-
ului şi a tuturor celorlalte componente din plastic 
din spaţiul interior al autovehiculelor

•  Fără silicon
• Potrivit pentru vopsitorii
• Efect antistatic
• Suprafeţele mate rămân mate
• Îndepărtează pelicula gri
• Conţine componente vegetale foarte valoroase pe 
  bază de ceară care formează o peliculă protectoare

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 61310001

Agent intensiv pentru întreţinerea 
interiorului vehiculului cu silicon
Îngrijire durabilă a tututor materialelor din plastic 
şi piele netedă cu împrospătarea culorilor

• Curăţă şi îngrijeşte toate materialele din plastic şi 
  piele netedă
• Efect antistatic şi de prevenire a depunerii 
  mizeriei
• Cu protecţie UV împotriva decolorării
• Curăţare deosebit de delicată datorită spumei pe 
  bază de apă
• Îndepărtează pelicula gri din interiorul vehiculului
• Cu miros proaspăt

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6161051

Agent de curăţare activ
pentru curăţarea jantelor 
cu pH neutru

Indicat pentru toate jantele din aluminiu, oţel şi 
crom şi jantele cu suprafaţă lăcuită

•  Calitate verificată DEKRA
• Adecvat pentru toate tipurile de jante
• Îndepărtează murdăria cea mai extremă cum sunt 
  urmele lăsate de frecarea frânei, depunerile de 
  sare de pe carosabil etc.
• Curăţare activă chiar şi în locuri greu  accesibile
• Fără acizi, inofensiv pentru plăcuţe de frână, 
  vopsea, cauciuc şi plastic

400 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6270061
10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6270051
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Curăţare şi îngrijire

Agent intensiv
pentru curăţarea sticlei
Pentru curăţarea suprafeţelor interioare şi exteri-
oare din sticlă şi toate suprafeţele netede

•  Fără dungi imediat fără efort
• Împotriva insectelor, dungilor şi depunerilor
• Efect rapid
• Îndepărtează murdăria persistentă şi reziduurile 
  organice
• Reduce aburirea geamurilor

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6290305

Cu
ră

ţa
re

 ş
i î

ng
rij

ire

Agent intensiv de finisare a 
lustrului Magic Wonder
Curăţarea şi la finisarea suprafeţelor netede

• Curăţă, înnobilează şi protejează
• Pentru suprafeţe netede
• Pe lac, crom, plastic, etc.
• Curăţă, întreţine şi protejează într-un singur 
  proces de lucru fără curăţare prealabilă
• Finisare optimă lucioasă şi protecţie timp de luni 
  întregi
• Cu silicon

400 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6311161

Agent curăţare activ
climă perfectă
Agent de curăţare a sistemului de aer miros 
proaspăt şi climatizare igienică în maşină

•  Îndepărtează microorganismele care provoacă 
mirosuri

• Asigură un miros proaspăt
• Cu substanţă activă dezinfectantă
• Combate mirosurile în urma depunerilor de praf şi 
  mizerie, bacterii şi ciuperci
• Îndepărtează mirosurile neplăcute din tapiţerii şi 
  covoare

100 ml  |  UA: 20  |  Cod produs 64501101

Agent curăţare activ
spumant
Detergent-spumă de curăţare foarte eficient 
pentru toate suprafeţele lavabile

•  Ideal pentru remediere
• Pentru material plastic, tapiţerie sau piele netedă
• Miros proaspăt
• Utilizare pe toate suprafeţele lavabile
• Îndepărtează murdăria persistentă
• Protecţie optimă a materialelor
• Spuma stabilă înlesneşte curăţarea şi pe 
  suprafeţele verticale sau puternic înclinate
• Protejează materialul şi este ecologică, deoarece 
  substanţele active de spălare conţinute sunt 
  biodegradabile

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 64010601
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Protecţie anticorozivă şi conservare
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e Clima mării în cabina de teste – testul cu ceaţă de sare

Oxigenul din aer şi umiditatea ruginesc metalele. Acest proces de coroziune poate avaria grav piesele metalice. 
Uleiurile multifuncţionale şi lubrifianţii Caramba protejează eficient şi durabil împotriva formării ruginii. Totuşi, cum 
poate fi demonstrat în mod obiectiv gradul înalt de eficacitate al produselor Caramba? Acest lucru funcţionează cu 
testul cu ceaţă de sare conform normei industriale EN ISO 9227. Aici se aşează tablele de oţel normate într-un unghi 
de 45° într-o cameră de testare şi se pulverizează la o temperatură constantă de 35 °C  cu ceaţă din vapori de apă cu 
sare.

Avantajele acestei metode:
În natură, factorii importanţi pentru coroziune precum umiditatea aerului, temperatura, substanţele poluante din aer 
etc. se modifică în permanenţă. Însă la testul cu ceaţă de sare, toţi factorii pot fi reglaţi. Se produce astfel o climă 
marină artificială, care favorizează coroziunea. În câteva zile, pot fi studiate procese, care în alte circumstanţe ar dura 
mai multe luni sau chiar ani. Astfel, în condiţii de laborator se constată exact, ce procent al suprafeţei a fost atacat 
de coroziune şi în cât timp. Uleiurile multifuncţionale Caramba demonstrează, astfel, că îşi respectă promisiunile.  
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Grund performant
de protecţie antirugină roşcat
Grund special pentru oprirea formării ruginii şi ca 
umplutură de grunduit pentru vopseaua de reparaţie

•  Uscare rapidă
• Protecţie anticorozivă excelentă
• Izolare bună a zonelor marginale ale punctelor de 
  şlefuire şi de şpăcluire
• Se poate lăcui cu lacurile de apă şi nitrolacurile 
  existente în comerţ

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 691509

Grund performant cu zinc  
Protecţie galvanică durabilă împotriva ruginii 
pentru metale de orice tip

•  Se poate suda şi acoperi direct cu lac
• Efect de protecţie de peste 144 de ore (aluminiu 
  deschis), resp. 1.140 de ore (gri mat), la testul de 
  rezistenţă la ceaţa salină conform DIN EN ISO 9227
• Rezistent la temperatură până la +200 °C 
  (aluminiu deschis), resp. +600 °C (gri mat)

aluminiu deschis   |  500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60768505
gri mat   |  500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 60388505

Grund performant
de protecţie anticoroziune 
Protecţie temporară transparentă la depozitare şi 
la transport a pieselor lăcuite şi nelăcuite

•  Înaltă capacitate de curgere lentă
• Protejează la depozitare şi transport
• nu picură până la +100 °C
• Formează o peliculă elastică, rămânând flexibilă 
  şi la frig
• Uscare rapidă*
• Este rezistentă la apa sărată şi combate 
  umiditatea
• Aplicare pe aluminiu, cupru, alamă şi zinc
• Se poate îndepărta cu agent de curăţare la rece şi 
  aparat de înaltă presiune

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6406001

Grund performant aderent 
gri deschis

Vopsea de grund deschisă la culoare pentru protecţie 
împotriva coroziunii şi împotriva intemperiilor. Pentru 
vopsirea de reparaţie şi lustruirea suprafeţelor

•  Uscare rapidă
• Capacitate de acoperire excepţională
• Bună aderenţă pe metal, lemn, piatră, ceramică, 
  beton, plastic lăcuibil etc.
• Pulverizare optimă a suprafeţei prin duza evantai
• Rezistent la benzină, lumină şi intemperii
• Conţinut înalt de corpuri solide
• Se poate lăcui cu lacurile de apă şi nitrolacurile 
  existente în comerţ

500 ml  |  UA: 6  |  Cod produs 6620441
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Curăţarea mâinilor

Caramba ajută la asigurarea sănătăţii  
La locul de muncă, pielea este expusă adesea influenţelor nefavorabile ale mediului. Între cele mai dese pericole  
se numără:

•  manipularea substanţelor caustice, iritabile sau care produc sensibilitate
• influenţele mecanice, munca umedă, frigul extrem sau căldura extremă precum şi razele UV
• curăţarea intensă frecventă

De aceea, întreprinderile din Germania sunt obligate să constate potenţialul periculos al locului de muncă conform art. 
5 din Legea germană privind protecţia muncii şi să ia măsuri potrivite pentru combatere. Printre acestea, se numără lu-
crul cu substanţe nepericuloase sau separarea substanţelor periculoase de piele cu ajutorul îmbrăcăminţii de protecţie 
corespunzătoare.
Sfatul nostru pentru dumneavoastră: pentru produsele de curăţare şi îngrijire a pielii Caramba, vă stă la dispoziţie  
gratuit pentru afişare un plan de protecţie a pielii, conform legislaţiei Întreprinderile îl pot procura direct de la Caramba.

Hautschutz  

vor der Arbeit

Hautreinigung 

nach der Arbeit

Hautpflege  

nach der Arbeit

wasserfest Mittlere bis starke  

Verschmutzungen

Starke bis stärkste 

Verschmutzungen

silikonfrei,  

feuchtigkeitsspendend

Säuren, Laugen, Fette, 

Leim, Klebstoffe,

Reinigungsmittel

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz, Bitumen

und Tinte

Öl, Fett, Farbe,

Teer, Harz und

Gummirückstände

Alle Arten von  

Verschmutzungen

Hautschutzplan
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Curăţitor pentru mâini
Curăţare temeinică şi rapidă a mâinilor 

•  Utilizare universală la îndepărtarea temeinică 
şi rapidă a mizeriei, uleiului, grăsimii, vopselei, 
smoalei, răşinii şi reziduurilor de cauciuc

• Putere mare de combatere a murdăriei prin 
  combinarea detergenţilor sintetici şi naturali
• Cremă abrazivă pentru protecţia mâinilor

300 ml  |  UA: 20  |  Art.-Nr. 6980300
3 l  |  UA: 1  |  Cod produs 698033
Pompă de dozare pentru 3 l  |  UA: 1  |  Cod produs 698020
10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6980310

Cremă pentru îngrijirea mâinilor
Îngrijeşte mâinile crăpate

•  Îngrijeşte şi regenerează mâinile
• Ajută la formarea peliculei naturale de protecţie 
  a pielii
• Hidratează
• Regenerează şi protejează pielea împotriva uscării 
  şi crăpării
• Testată dermatologic
• Fără silicon

300 ml  |  UA: 20  | Cod produs 698010

Cremă pentru protecţia mâinilor
Mănuşa invizibilă“, previne eczemele de contact
şi iritaţiile pielii

•  Protejează împotriva contactului direct la mani-
pularea substanţelor de curăţat, acizilor, leşiilor, 
grăsimilor, cleiurilor, adezivilor etc.

• Protejează împotriva murdăririi obişnuite a pielii
• Uşurează curăţarea pielii
• Testată dermatologic
• Fără silicon

Indicaţie: Îndepărtare prin spălarea cu apă şi 
curăţitor pentru mâini

300 ml  |  UA: 20  |  Cod produs 698011

Pastă pentru spălarea mâinilor  
Curăţare în profunzime a murdăriei persistente

•  Înlătură în profunzime şi delicat ulei, grăsime, 
bitum, cerneală şi alte tipuri de murdărie 
persistentă

• Conţine substanţe care protejează pielea
• Fără nisip
• Conţine rumeguş ca substanţă abrazivă 
  biodegradabilă
• Fără substanţe alcaline şi solvenţi

500 ml  |  UA: 24  |  Cod produs 6980500
10 l  |  UA: 1  |  Cod produs 6980510
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Accesorii

Utilizarea şi mai eficientă a pulverizatorului cu pompă
Pulverizatoarele cu pompă sunt sticle cu pulverizator reutilizabile. După ce s-a introdus lichidul, se pompează aer în 
sticlă cu ajutorul unei pompe manuale, iar în recipient se formează suprapresiune. Dacă apoi se apasă butonul de 
pulverizare, lichidul este pulverizat ca dintr-o doză cu aerosol, fiind astfel uşor de aplicat.

Sfatul experţilor noştri pentru prelungirea semnificativă a duratei de viaţă a unui pulverizator standard cu 
pompă Caramba cu conţinut de 1 litru:
•  În principiu: utilizaţi pulverizatorul doar pentru produsele, pentru care sunt indicate. Alte produse pot deteriora, 

după caz, garniturile.
• Goliţi pulverizatorul indiferent de produs la finalul lucrului.
• După golirea pulverizatorului cu agent de curăţare a frânelor, lăsaţi-l să se usuce la aer.
• Pulverizatorul de agent de curăţare multifuncţional şi pentru curăţare a jantelor se clăteşte suplimentar cu apă 
  curată şi se pulverizează de câteva ori cu apă curată. 
• Lăsaţi pulverizatorul de orice fel deschis până la începerea lucrului din ziua următoare.
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Pompă detergent de curăţare 
a mâinilor
Pompă de dozare pentru pentru detergent pentru 
mâini 3 l
•  Pompă de dozare cu o durată mare de viaţă
• Cu suport de perete şi materiale de prindere

Pompă de dozare 3 l  |  UA: 1  |  Cod produs 698020

Pulverizator cu pompă pentru 
agent de curăţare multifuncţional
Pulverizator cu pompă sub presiune pentru agent 
de curăţare multifuncţional
•  Pentru soluţie gata pregătită de utilizare
• Capacitate: 1 litru
• Fără conţinut

Pentru agent de curăţare multifuncţional  |  UA: 1  |  
Cod produs 69320304

Pulverizator cu pompă pentru 
agent de curăţare jante
Pulverizator cu pompă sub presiune pentru agent 
de curăţare a jantelor
•  Capacitate: 1 litru  • Fără conţinut

Pentru agent de curăţare jante  |  UA: 1  |  Cod produs 69320204

Pulverizator cu pompă pentru 
agent de curăţare a frânelor 
Pulverizator cu pompă sub presiune pentru agent 
de curăţare a frânelor intensiv fără acetonă
•  Capacitate: 1 litru
• Fără conţinut

Pentru agent de curăţare a frânelor  |  UA: 1  |  Cod produs 69320104

Robinet 
Robinet de scurgere DIN 71

•  Pentru canistra din plastic de 60 l

Pentru canistra din plastic de 60 l  |  UA: 1  |  Cod produs 689601

Robinet  
Robinet de scurgere 3/4“

•  Pentru butoaie din metal de 60 l şi 200 l 
• Potrivit pentru agent de curăţare a frânelor 
  intensiv, super

Pentru butoaie din metal de 60l şi 200l  |  UA: 1  |  Cod produs 15313003

Robinet
Robinet de scurgere DIN 61
•  Pentru canistra din plastic de 25 l
• Potrivit pentru agent de curăţare multifuncţional,  
  agent pentru curăţarea mecanică a podelelor, agent 
  de curăţare pentru gresie şi hale, agent de curăţare 
  industrial, agent de curăţare pentru maşini  şi piese, 
  agent de curăţare atelier

Pentru canistra din plastic de 25 l  |  UA: 1  |  Cod produs 689600

Robinet
Robinet de scurgere DIN 51

•  Pentru canistre din plastic de 5 l şi 10 l 
• Potrivit pentru agent de curăţare pentru gresie şi 
  hale, agent de îndepărtare a ruginei de suprafaţă, 
  agent de curăţare atelier

Pentru canistre din plastic 5l şi 10l  |  UA: 1  |  Cod produs 689602
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Siguranţa este principala prioritate
Producătorii de ambalaje alimentare, constructorii de maşini şi instalaţii pentru industria alimentară sau prestatorii 
de servicii pentru aceştia trebuie să aibă siguranţa, că produsele de întreţinere şi curăţare se pot utiliza fără probleme 
în acest mediu sensibil. Cea mai mare siguraţă o garantează aici sigiliul organizaţiei nordamericane de protecţie a 
sănătăţii NSF („National Sanitary Foundation“).

În sectorul alimentar, aceasta reprezintă standardul internaţional de verificare. Se verifică siguranţa chimică şi 
toxico-logică. Lubrifianţii şi agenţii de curăţare purtând sigiliul NSF H1 se pot utiliza de ex., când nu se poate exclude 
un contact cu alimentele în caz de defecţiune. Clasificarea NSF H2 se aplică acelor agenţi, care se pot utiliza când un 
contact direct este exclus din punct de vedere tehnic. Caramba oferă în prezent opt reţete speciale purtând sigi-
liul NSF, ca de exemplu agentul de curăţare intensiv pentru marile bucătării şi curăţarea industrială sau agentul de 
curăţare activ pentru inox. Pentru ungerea rulmenţilor şi lagărelor de alunecare, NSF a autorizat de exemplu lubrifi-
antul multifuncţional performant NSF.
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Produsele NSF dintr-o privire

Lubrifiant multifuncţional 
performant NSF
Ungerea rulmenţilor şi lagărelor de alunecare
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 12

Unsoare performantă
cu PTFE
Agent lubrifiant neutru şi inodor cu PTFE
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 14

Spray lubrifiant
cu silicon performant
Lubrifiant aderent pentru metal, plastic şi cauciuc 
cu conţinut ridicat de silicon 
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 15

Ulei performant
multifuncţional
Deruginol, lubrifiant, spray de contact, anticoroziv, 
agent de curăţare
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 18

Deruginol activ biodegradabil
Pentru înlăturarea rapidă a ruginii de pe 
îmbinările cu şurub corodate, cum ar fi şuruburile, 
piuliţele, articulaţiile, şarnierele, comutatoarele şi 
componentele mecanice
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 18

Spray performant cu silicon
Agent multifuncţional de lubrifiere şi întreţinere 
pentru metal, material plastic şi cauciuc
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 20

Agent de curăţare intensiv
multifuncţional Concentrat
Agent de curăţare superconcentrat pentru 
curăţarea temeinică şi delicată cu materalele a 
clădirilor, marilor bucătării, vehiculelor şi 
industrială
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 27

Agent de curăţare intensiv
pentru inox
Curăţare şi protecţie pentru toate suprafeţele din 
metal în interior şi exterior
Pentru informaţii suplimentare vezi pagina 27

 DE Allzweck-Reiniger 

 Freigabe für die lebensmittelverarbeitende Industrie
Hochkonzentriertes Reinigungsmittel für die gründliche und 
Materialschonende Gebäude-, Großküchen-, Fahrzeug- und 
Industriereinigung.
• Für alle glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen 
• Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett,  
 Nikotin, Ruß, Wachs usw.
• Manuell oder maschinell anwendbar
• NSF-geprüft und biologisch abbaubar
• Mischungsverhältnis je nach Verschmutzung 1 : 5 bis 1 : 50

 PL Uniwersalny środek czyszczący 

  Dopuszczenie dla przemysłu spożywczego
Środek czyszczący o dużej koncentracji do gruntownego i de-
likatnego czyszczenia budynków, wielkoformatowych kuchni, 
pojazdów oraz do czyszczenia przemysłowego.
• Do wszystkich gładkich, niewrażliwych na wodę powierzchni 
• Usuwa silne zanieczyszczenia, takie jak oleje, smary, nikotynę,  
 sadzę, wosk itp.
• Nakładanie ręczne lub maszynowe
• zbadany zgodnie z NSF, biologicznie degradowalny
• Stosunek mieszania w zależności od stopnia zanieczysz- 
 czenia 1 : 5 do 1 : 50

 DK Universal-rengøringsmiddel 

 Godkendt til fødevareindustrien
Koncentreret rengøringsmiddel til en grundig og skånsom 
rengøring på områderne bygninger, storkøkkener, køretøjer 
og industri.
• til alle glatte overflæader, der tåler vand 
• fjerner vanskeligt snavs som  olie, fedt, nikotin, sod, voks etc.
• kan anvendes manuelt eller i maskiner
• NSF-certificeret kontrolleret og biologisk nedbrydelig
• blæandingsforhold alt efter forurening 1 : 5 til 1 : 50

 NO Universal-rengjøringsmiddel 

  Frigivelse for næringsmiddelindustrien
Høykonsentrert rengjøringsmiddel for grundig og materialskå-
nende bygnings-, storkjøkken-, kjøretøy- og industrirengjøring.
• For alle glatte flater som ikke er ømfintlige for vann 
• Fjerner hardnakket smuss som olje, fett, nikotin, sot, voks osv.
• Kan brukes manuelt eller maskinelt 
• NSF-kontrollert og biologisk nedbrytbar
• Blandeforhold alt etter tilsmussing 1 : 5 til 1 : 50

Allzweckreiniger Konzentrat

Caramba Chemie GmbH & Co. KG · D-47055 Duisburg · T +49 203 7786-01 · caramba.eu 
Tegee-dan · DK-8781 Stenderup · T +45 75631370 · tegee-dan.dk
KAMIŃSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. · PL-44-121 Gliwice · T +48 32 234 42 22 · kaminski.org.pl
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A Adeziv fuzibil performant 2K  8 
 Aditiv performant pentru benzină  7
 Aditiv performant pentru motoare diesel 7
 Agent de curăţare activ pentru 
 curăţarea jantelor  31
 Agent curăţare activ spumant  32
 Agent curăţare activ climă perfectă  32
 Agent de curăţare intensiv de 
 îndepărtare a ruginii de suprafaţă  28
 Agent intensiv de curăţare a frânelor  23
 Agent intensiv de curăţare la rece  24
 Agent de curăţare intensiv pentru 
 gresie şi hale  27
 Agent intensiv de finisare a lustrului 
 „Magic Wonder“  32
 Agent intensiv pentru întreţinerea 
 interiorului vehiculului - cu silicon  31
 Agent intensiv pentru curăţarea sticlei  32
 Agent intensiv pentru întreţinerea interiorului  
 vehiculului - fără silicon  31
 Agent performant de curăţare a frânelor  23
 Agent performant de curăţare a 
 sistemelor electronice  23 
 Agent performant de curăţare pentru corp clapete,  
 carburatoare, supape de admisie şi aspiraţie          7
 Agent intensiv pentru curăţarea sticlei  32
 Agent intensiv pentru întreţinerea interiorului  
 vehiculului - fără silicon  31
 Agent performant pentru montaj şi glisare          12
  

Pagina
C Cremă pentru îngrijirea mâinilor 37
 Cremă pentru protecţia mâinilor 37
 Curăţitor intensiv pentru inox 27 
 Curăţitor pentru mâini 37

D Dedurizant activ de apă 29
 Dedurizant activ de îndepărtare a 
 petelor de ulei 28
 Degresant intensiv pentru maşini şi piese            28
 Degresant performant industrial 24
 Degripant activ biodegradabil 18
 Degripant intensiv cu MoS2 20
 Degripant performant „Rasant“ 18
 Deruginol activ cu gheaţă 17
 Detergent intensiv de curăţare atelier  29
 Detergent intensiv industrial  28
 Detergent intensiv pentru curăţarea 
 mecanică a podelelor 27
 Detergent intensiv multifuncţional  27
 Detergent intensiv pentru curăţarea 
 pardoselilor din PVC 29
 Diluant special activ EDI 17
 Dizolvant intensiv pentru silicon şi ceară 24
 Dizolvant performant special 29

G Grund performant aderent gri deschis 35
 Grund performant de protecţie 
 antirugină roşcat 35
 Grund performant de protecţie 
 anticoroziune 35
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 Grund performant cu zinc 35

L Lubrifiant multifuncţional performant NSF            12 
 Lubrifiant multifuncţional performant             12 
 Lubrifiant pentru service frâne 8
 Lubrifiant performant cu aderenţă puternică         9 

 
P Pastă ceramică performantă 9 
 Pastă pentru spălarea mâinilor 37
 Pastă performantă de cupru 10 
 Pastă performantă pentru service frâne 8
 Pastă siliconică de etanşare performantă 
 pentru motoare şi carcase 14
 Pastă siliconică de etanşare performantă 
 pentru motoare 14
 Pompă detergent de curăţare a mâinilor 3l           39
 Protecţie performantă pentru sudură  14
 Pulverizator cu pompă pentru agent de 
 curăţare multifuncţional 39
 Pulverizator cu pompă pentru agent de 
 curăţare jante 39

R Robinet de scurgere (butoaie de 60l, 200l)          39
 Robinet de scurgere (canistră plastic de 25l)         39
 Robinet de scurgere (canistră plastic de 5l, 10l)    39
 Robinet de scurgere (canistră plastic de 60l)       39
 
S Sondă pentru supape de admisie şi aspiraţie        7 
 Spray activ pentru depistarea scurgerilor 12
 Spray de contact performant 10

Pagina
 Spray de răcire intensiv neinflamabil 9
 Spray de răcire intensiv 9
 Spray intensiv cu aer comprimat 23
 Spray lubrifiant performant vaselină alb  15
 Spray performant cu silicon  20 
 Spray performant PTFE 18
 Spray performant de cupru  10 
 Spray performant de lanţ  10 
 Spray performant cu silicon  15
 Spray performant pentru alunecare uscată           15
 Super sprayul original multifuncţional 20

 U  Ulei performant cu grafit 17
 Ulei performant de răcire a burghiului 
 şi a uneltelor de tăiere 17
 Ulei performant de sinteză  20
 Ulei performant multifuncţional 18
 Unsoare performantă cu PTFE 14
 Unsoare performantă pentru polii bateriei             7

V Vaselină performantă pentru cabluri 
 metalice şi roţi dinţate 8
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Propuneri de amenajare a rafturilor

Sortimentul de bază

Treaptă de extindere sortiment de bază

Prezentare pentru vânzare
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Sunteţi interesaţi?
Vă rugăm să vă adresaţi responsabilului pentru clienţi.
Acesta vă stă la dispoziţie în mod profesional cu toate informaţiile şi vă sfătuieşte cu 
plăcere cu privire la sortimentul de bază şi prezentările de vânzare.



46  



Puteţi descărca toate fişele datelor la:

Seite: 1/8
Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 24.10.2011

überarbeitet am: 24.10.2011

Versionsnummer 1

DR

* 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

· Produktidentifikator

· Handelsname: CARAMBA Profi Synthese-Öl (Aerosol)

· Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmierstoff

· Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Hersteller/Lieferant:

CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG

WANHEIMERSTR. 334/336

47055 DUISBURG               
               

        Tel.: +49 (0) 203/77 86 01

www.caramba.de

· Auskunftgebender Bereich:

Abteilung Labor

Andrea Petersen

andrea.petersen@caramba.de

Tel.:+49 (0)203 / 77 86-189

· Notrufnummer: Giftnotruf Berlin +49(0)30 30686 790 Beratung in Deutsch und Englisch

* 2 Mögliche Gefahren

· Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Xi; Reizend

R38:   Reizt die Haut.

F+; Hochentzündlich

R12:   Hochentzündlich.

N; Umweltgefährlich

R51/53:   Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R67:   Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen

Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

Vorsicht! Behälter steht unter Druck.

· Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

· Kennzeichnungselemente

· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

· Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi Reizend

F+ Hochentzündlich

N Umweltgefährlich

· R-Sätze:
12 Hochentzündlich.

38 Reizt die Haut.

51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· S-Sätze:
2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
 DE

Betriebsanweisunggemäß § 14 GefStoffV Datum
24.06.2011

Caramba Chemie      

ArbeitsbereichArbeitsplatzTätigkeit

GefahrstoffbezeichnungCARAMBA Profi Ansaugreiniger (Aerosol)Gefahren für Mensch und UmweltHochentzündlich.Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
Reizt die Augen und die Haut.

Schutzmaßnahmen und VerhaltensregelnAuf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten.
Nur Ex-geschützte Geräte und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Ge-

tränke oder Tabak aufbewahren.Vorgeschriebene Schutzausrüstung: - nichtschmelzende, antistatische Schutzkleidung - Voll-

schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm, ggf. auch Atemschutzgerät (Maske) - dichte, bestän-

dige Schutzhandschuhe, unbrennbar oder schwer entflammbar - antistatische Schutzschuhe

oder Schutzstiefel.Substanz nie mit offener Flamme erwärmen.Dämpfe sind meist schwerer als Luft und können in tieferliegende Räume eindringen, dadurch

Gefahr von Fernzündungen.Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht

durchführen. Rohrleitungen müssen vollständig entleert werden.
Nach Austritt von Flüssigkeit unbedingt lüften. Funkenbildung und Flammen unbedingt ver-

meiden.
Keine größeren Vorräte am Arbeitsplatz lagern.Beim Umfüllen Verdunsten und Verspritzen vermeiden. Behälter erden.
Nur in saubere Gebinde umfüllen.Zerbrechliche Gefäße mit der Substanz nur unter Verwendung eines Überbehälters (z.B. Pla-

stikeimer mit Griff) transportieren.
Verhalten im GefahrfallIm Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flüssigkeit sofort Vorgesetzten oder Be-

triebsleitung informieren.

Erste HilfeBetroffene Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei großflächigen Hautbenetzun-

gen sofort mit Notbrause spülen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.
Nach Verbrennungen Haut mit kaltem Wasser kühlen, bis Schmerz verschwindet. Gesichts-

und Augenverbrennungen nicht verbinden. Für ärztliche Behandlung sorgen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und Vorgesetzten verständi-

gen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz. Erbre-

chen möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt hinzu-

ziehen bzw. aufsuchen.Nach Einatmen für Frischluft, Ruhe und Wärme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verständigen.
Sachgerechte EntsorgungVerschüttete Flüssigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfälle in verschlos-

senen Gefäßen der zuständigen Stelle zur Entsorgung übergeben. Auch kleine Mengen nicht

in den Ausguß leeren.

Caramba Chemie GmbH & Co. KG Geschäftsführer: 

Registergericht: 

Komplementär: 

Wanheimer Str. 334 – 336 
Dipl.-Ing./MBA Michael Kupzig 

Amtsgericht  Duisburg HRA 6779 
Caramba Verwaltungs-GmbH, 

47055 Duisburg 

Uwe Lohmann 

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38 Sitz Duisburg 

Fon:   0203 77 86 - 01 

 

 

Registergericht:  

Fax:   0203 77 86 - 196 
 

 

Amtsgericht Duisburg, HRB 9162 

 

TECHNISCHES MERKBLATT 

 
 

 

CARAMBA INTENSIV GLAS-REINIGER-SCHAUM 

 
 

 
Anwendungsbereich: 

CARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum dient zur Innen- und Außenreinigung von Glas und allen 

glatten Oberflächen.  
 

Beschreibung und Eigenschaften: 

CARAMBA Intensiv Glas-Reiniger-Schaum beseitigt Schmutz und organische Rückstände, Insekten, 

Schlieren und Beläge. Der schnell wirkende Reiniger erzielt mühelos streifenfreie Oberflächen. 

 
Anwendung: Aufsprühen und mit feuchtem Tuch verreiben. Danach mit Leder oder fusselfreiem Textil trocken 

wischen. Achtung: Nicht auf Plexiglas und Polycarbonat verwenden!  

 
Technische Daten: 

Aussehen:  
weißer Schaum 

Geruch:  
 

citrusartig, schwach nach Ammoniak  

Dichte bei 20 °C : 0,97 g/cm³ 

 
Hinweis: Der Sicherheitstext auf der Aerosoldose ist zu beachten. 

Vorversuch an unauffälliger Stelle zwecks Materialverträglichkeit durchführen!  

 
Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartun-

gen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. 

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche. 

 
06/10 

Herr Dr. Grudzielanek Telefon:
Telefax:

Caramba Super - Das Original - Multifunktions-Spray

500ml-Aerosol, 5L, 25L, 200L

Multifunktionsöl

x

x

x

x

Duisburg, den

keine organisch gebundenen Halogenverbindungen enthält.

Zusätzliche Informationen und Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und dem 
Technischen Merkblatt des genannten Produktes. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie 
sich bitte an den angegebenen Ansprechpartner.

(Lieferantenanschrift)

0203 - 7786 155
0203 - 7786 110

Produktbezeichnung:

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334-336
47055 Duisburg

20.02.2012

Lieferantenbescheinigung
20.02.2012

Wir als Lieferant des oben genannten Produktes versichern, dass das genannte
Produkt

keine sonstigen halogenhaltigen Substanzen enthält, die im 
Abwasser AOX verursachen können.

frei von organischen Komplexbildnern mit schlechterem 
Abbaugrad (<80% DOC-Eliminierungsgrad von 28 Tagen) ist.

die Abscheidewirkung nach physikalisch-chemischem Ermessen 
nicht beeinträchtigt.

Ansprechpartner:

Gebindegrößen:

Verwendungszweck:

www.caramba.eu
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