
Čištění a údržba lodí
Péče o dům a bazény
Péče o karavany
Aditiva Star Tron
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Historie

Společnost Star brite byla založena v USA roku 1973 a z po-
čátku se zaměřovala na výrobky pro údržbu automobilů. Jejím 
klíčovým produktem se ale později stala nová leštěnka na ka-
roserie – Star brite Car Polish se zcela revolučním složením. 
Obsahovala totiž speciální čistící složky, které odstraňují matné 
vrstvy povrchu a zoxidovaný lak. Dále pak samovytvrzující poly-
mery poskytující oslnivý lesk a ochrannou vrstvu s mimořádně 
dlouhou životností. Díky těmto vlastnostem se stal výrobek do-
slova hitem na trhu. 

Dalším důležitým krokem poté bylo rozšíření produkce na ob-
last péče o lodě, kde Star brite zaznamenala fenomenální rozvoj 
a získala si natrvalo své zákazníky.

Koncem sedmdesátých let začala společnost expandovat i na 
zahraniční trhy. V kanadském Torontu založila distribuční cent-
rum. Brzy poté zaměřila pozornost i na Evropu, kde vznikla fran-
couzská pobočka v Lyonu a sklady v holandském Rotterdamu. 

Současnost

V  současné době společnost Star brite působí prakticky ve 
všech vyspělých zemích světa. Zaujímá vedoucí postavení na 
trhu s produkty pro automobilový, námořní a letecký průmysl, re-
kreační vozidla, zemědělské stroje, dále i pro údržbu zahradního 
nábytku a bazénů. Kromě široké škály chemikálií vyrábí kartáče, 
násady a další doplňky.

Hlavním výrobním závodem je společnost Kinpak, a. s., sídlící 
v Montgomery, ve  státě Alabama (USA). Kromě výrobků Star 
brite (100% dceřiná společnost) Kinpak vyrábí i širokou škálu 
produktů uváděných na trh pod obchodní známkou největších 
ropných společností a maloobchodů.

V  roce 2004 vznikla divize Star brite Home Care v  reakci na 
stále rostoucí poptávku po produktech na čištění a údržbu za-
hradního nábytku. 

Od roku 2009 má společnost oficiální zastoupení i v Čechách 
a na Slovensku – více na www.starbrite.cz.

STAR_BRITE_KATALOG_2014.indd   2 15. 4. 2014   17:02:09



3

 
V

n
ěj

ší
 ú

dr
žb

a 
lo

dí 80416 
Lodní  

šampón  
473 ml 
230 Kč

Odstraňuje nečistoty, šmouhy, skvr-
ny od tuku, maziva a soli. Biologicky 
rozložitelný přípravek bez fosfátů, 
šetrný k  životnímu prostředí. Bez-
pečné použití pro jakékoli materiály. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
80400.

81732 
Čistič trupu 

950 ml 
585 Kč

Odstraňuje skvrny v  místech kon-
taktu s  vodní hladinou. Je vhodný 
na sklolamináty, kovy a plochy opat-
řené nátěrem. Pracuje na  principu 
oxidace, čistí, ale současně i  bělí. 
Prostředek neobsahuje škodlivé 
kyseliny. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
81700 a 237 ml – 81708.

92232 
Čistič 
trupu  

pod čarou 
ponoru 

950 ml 
665 Kč

Odstraňuje vápenné usazeniny 
na  lodním dnu, pruhy od  vodního 
kalu a  skvrny od  rzi. Lze jej použít 
na hliník, ale nikoliv na chrom. Spe-
ciálně patentovaný ochranný pro-
ces způsobuje, že tento produkt je 
bezpečnější než ostatní čističe, ob-
sahující kyselinu chlorovodíkovou. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
92200.

81316 
Tekutá 
čistící 

směs pro 
středně 

zoxidované 
povrchy 

473 ml 
450 Kč

Odstraňuje skvrny, jemné škrában-
ce a  středně zoxidované povrchy. 
Je  vhodný na  sklolamináty, kovy 
a plochy opatřené nátěrem. 
K dostání i v pastě 82614.

81318 
Tekutá čistící 

směs pro silně 
zoxidované povrchy 

473 ml 
450 Kč

Odstraňuje skvrny, škrábance a sil-
ně  zoxidované povrchy. Je vhodný 
na sklolamináty, kovy a plochy opat-
řené nátěrem.
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Restaurátor  

barvy  
na laminát 

473 ml 
495 Kč

Odstraňuje zoxidované vrstvy, 
šmouhy a  vybledlé skvrny. Obno-
vuje původní barevnost a  jas díky 
speciálním zvlhčujícím látkám. Po-
vrch zaceluje a chrání před budoucí 
ztrátou barvy a zvětráním.

71622
Odstraňovač  

pruhů  
od vodního  

kalu 
650 ml
390 Kč

Odstraňuje tmavé stopy od proudící 
vody. Lze jej bezpečně použít na la-
minát, kovové a natřené povrchy, je 
vhodný i  pro problematická místa 
v  koupelnách (vany, sprchy atd.); 
ničí bakterie. Neobsahuje polymery, 
pracuje na principu chelace. K do-
stání také v balení 237 ml – 71608 
a 3,79 l – 71600.

83222
Lodní  

superčistící  
přípravek  
ve spreji  

650 ml
390 Kč

Velmi účinný univerzální čistící 
přípravek efektivně odstraňuje ne-
čistoty a  skvrny od  oleje, rybí krve 
a  plísní. Je vhodný na  sklolaminát, 
kov a natřené povrchy.

89816
Přípravek  

na mytí  
a voskovaní  

473 ml
445 Kč

Čistí, rozjasňuje a  chrání v  jednom 
kroku. Trvanlivá polymerová ochra-
na zabraňuje působení UV záření 
a vzniku skvrn. Koncentrovaný, bio-
logicky odbouratelný a bez fosfátů. 
Je vhodný na sklolaminát, kov a na-
třené povrchy.

89222
Odstraňovač 

rzi  
650 ml
460 Kč

Odstraňuje skvrny od  rzi a  její ná-
nosy. Je vhodný na sklolaminát, kov 
a  natřené povrchy. K  dostání také 
v balení 237 ml – 89208.

stav před a po použití přípravku 
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Lodní  

leštidlo 
473 ml
510 Kč

Zabraňuje blednutí povrchů půso-
bením UV záření, odstraňuje stopy 
po oxidaci. Aplikuje se 1-2x ročně.

82314
Lodní vosk  

400 g
490 Kč

Čistí, rozjasňuje a  chrání v  jednom 
kroku. Poskytuje dlouhodobou 
ochranu proti vyblednutí, křídování 
a  oxidaci, rozzáří ošetřený povrch. 
Je vhodný na laminát, hliník, chrom 
a  natřené povrchy. Lze jej apliko-
vat i  na  přímém slunečním světle. 
Star brite® nabízí tento prostředek 
i ve spreji 82422.

81024
Čistící  

a ochranný  
prostředek  

na rychlostní  
lodě  

650 ml
590 Kč

Odstraňuje matný a  zašlý vzhled 
a  vytváří ochranný "plášť" pomocí 
pevně navázané, čiré, akrylát-ure-
tanové vrstvě, která má životnost až 
18 měsíců. Vícenásobná aplikace 
tenké vrstvy obnoví barvu a lesk po-
vrchu. Aplikace přípravku je účelná, 
pokud použití vosků nebo leštěnek 
už nepřináší požadovaný efekt.

89632
Lodní  
čistící  

vosk  
Premium  

s teflonem  
950 ml 
865 Kč

Čistí, leští a chrání v jednom kroku. 
Odstraňuje oxidaci, křídování a  za-
mezuje blednutí povrchu. Vynikající 
pro obnovu zašlého vzhledu star-
ších lodí. Zanechává trvanlivou po-
lymerovou vrstvu, která chrání proti 
UV záření a uchovává zářivý vzhled 
lodi. Je vhodný na sklolaminát, kov 
a povrchy opatřené nátěrem.

85716
Lodní  

leštidlo  
Premium  

s teflonem  
473 ml
760 Kč

Poskytuje ochranu, výrazně snižu-
je usazování špíny, oleje a  skvrn. 
Polymerová vrstva chrání proti UV 
záření a  působení soli. Po  ošetření 
nezanechává mastný film. Ochran-
ná vrstva působí 6x déle než běžné 
lodní vosky, min. však 1 rok. Jde 
o  výhradně ochranný prostředek. 
K  dostání také v  balení 950 ml – 
85732, 237 ml - 85708 a  pasta 
397 g - 85714.

90908
Leštěnka  

pro osobní  
plavidla  

s teflonem  
237 ml
410 Kč

Poskytuje ochranu, výrazně snižu-
je usazování špíny, oleje a  skvrn. 
Polymerová vrstva chrání proti UV 
záření a působení soli. Po ošetření 
nezanechává mastný film. Ochran-
ná vrstva působí šestkrát déle než 
běžné lodní vosky, min. však 1 rok. 
Jde o  výhradně ochranný prostře-
dek – není určen k čištění. Č
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Přípravek 

na 
čištění 

hliníkových 
lodí 

950 ml 
625 Kč

Odstraňuje vodní usazeniny a  ná-
nosy řas z  hliníkových povrchů 
a projasňuje je. Jedinečné chemic-
ké složení s  tzv.pufry (stabilizátory 
PH) zaručuje mnohem bezpečnější 
použití než konkurenční výrobky. 
Biologicky odbouratelný.

87822 
Leštěnka 

na hliníkové 
lodě 

650 ml 
890 Kč

Chrání hliníkové povrchy před ko-
rozí, vzniku korozních důlků a změ-
nami zabarvení díky polymerové 
vrstvě. Přípravek obsahuje látky 
chránící před vlivem UV záření.

85932 
Čistič 

pro 
 protiskluzové 

podlahy 
950 ml 
390 Kč

Čistí usazenou špínu a  skvrny. Vy-
užívá principu chelace, neobsahuje 
žádné škodlivé chemikálie, jeho po-
užití je zcela bezpečné. Zanechává 
ochrannou vrstvu proti působení 
UV záření. Neodstraňuje vosk nebo 
vrstvy leštěnek. Je vhodný na lami-
nátové, kovové, vinylové a nátěrem 
opatřené povrchy. 
K  dostání také v  balení 3,79 ml – 
85900 a 237 ml – 85908.

85616 
Odstraňovač 

skvrn 
od plísní 

650 ml 
360 Kč

Odstraňuje jedinou aplikací skvr-
ny od plísní. Ničí bakterie po dobu 
6  měsíců od  nanesení. Vhodný 
na  vinylové židle, plachty, markýzy, 
dlaždičky, spáry, aj. Nepoškozuje 
a nezeslabuje textilie. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
85600.

80532 
Čistič 

lodního 
dna 

950 ml 
490 Kč

Důkladně čistí lodní dno, rozkládá 
usazené nečistoty, rozpouští olej, 
maziva, palivo, šlem a kal. Biologic-
ky rozložitelný. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
85000.

92022 
Odstraňovač 

zaschlých 
vodních 

skvrn 
650 ml 
590 Kč

Odstraňuje zaschlé vodní skvrny 
ze sklolaminátů a  kovových a  la-
kovaných povrchů. Přípravek je 
netoxický, lze jej bezpečně používat 
na  jakýchkoli materiál, neobsahuje 
brusné přísady.

Č
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Odstraňovač 

rýh na 
plastových 

materiálech 
237 ml 
380 Kč

Odstraňuje jemné škrábance 
z  plastových povrchů na  lodích, 
v  autech, karavanech apod. Čistí 
rovněž skvrny, solné nánosy a  ba-
revné povrchové skvrny. Určený 
na  čištění akrylových, polykarbo-
nátových materiálů, plexisklových 
oken, reflektorů, navigačních světel 
a většinu plastových povrchů.

87308 
Leštidlo 

plastových 
materiálů 

237 ml 
380 Kč

Navrací původní lesk a  jas akrylo-
vým, polykarbonátovým a  většině 
jiných plastových povrchů na lodích, 
v autech, karavanech apod. Odstra-
ňuje mat z  čelních skel, poklopů, 
okének aj.

80216 
Koncentrovaný 

šampón 
na vinyl 

473 ml 
240 Kč

Odstraňuje silně usazenou špí-
nu, mastnotu a  obtížně čistitelné 
skvrny, např. rybí krev, olej apod. 
Nezanechává šmouhy či jinak ne-
zabarvuje vinyl. Je vhodný na vnitřní 
i venkovní vinylové povrchy, vinylové 
námořní plachty, židle, polštáře a vy-
bavení, znečištěné působením pří-
rodních vlivů. Koncentrát, biologicky 
odbouratelný.

91016 
Čistič 

a leštidlo 
vinylových 

povrchů 
473 ml 
570 Kč

Odstraňuje skvrny a zežloutnutí, za-
nechává dlouhotrvající voděodolný 
ochranný nátěr. Udržuje vinyl měk-
ký a ohebný, chrání před vyschnu-
tím a praskáním. Obsahuje přísady 
pro ochranu proti poškozujícímu UV 
záření.

80316 
Čistič 
vinylu 
473 ml 
510 Kč

Čistí vinylové povrchy a navrací jim 
původní vzhled. Zajišťuje ochranu 
proti škodlivému UV záření. Zabra-
ňuje  praskání, blednutí či změnám 
barev vinylu. Udržuje vláčnost.

83416 
Čistič 

nafukovacích 
člunů 

a fendrů 
473 ml 
445 Kč

Odstraňuje odolnou špínu, oděrky 
a  zoxidované skvrny. Polymerový 
ochranný povlak chrání před škod-
livým UV zářením.
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dí 82016 
Čistič 

lodních 
plachet 

473 ml 
350 Kč

Čistí bílé i  barevné tkaniny a  má 
schopnost rozkládat nečistoty. Od-
straňuje špínu, mastnoty a  skvrny 
od  plísní. Nepoškozuje a  nezesla-
buje ošetřované textilie. Vhodný 
pro plachetnice, na kryty lodí, obaly 
na plachty, stany.

92122 
Čistič 
krytů 

na lodě 
650 ml 
450 Kč

Odstraňuje špínu, skvrny od  plísní, 
rozzáří a  rozjasní plachtové kryty 
lodí, stříšky bimini a  ostatní plach-
toviny (celtoviny). Svým speciálním 
složením nijak nepoškozuje a neze-
slabuje ošetřené povrchy.

88708 
Odpuzovač 

vodních 
kapek 

na čelní sklo 
237 ml 
370 Kč 

Zlepšuje průhled okny a  clonami 
za deště. Ošetřený povrch se stane 
natolik kluzkým, že kapky a  vodní 
skvrny sklouznou pryč. Použitelný 
na  sklo a  plastické hmoty. Vhodný 
na lodě, automobily se stěrači i bez 
nich. Neobsahuje obrušující přísady 
ani povrch nemastí.

95222 
Odpuzovač  

kapek  
na plastové  

povrchy 
650 ml 
590 Kč

Speciálně určený pro použití na 
Strataglass, EZ2CYR, Eisinglass 
a  průhledné plastové povrchy. 
Odpuzuje vodu a  déšť a  zajišťuje 
průhlednost za  jakéhokoliv počasí. 
Chrání pro UV záření, odstraňuje 
nečistoty, sůl a špínu.

81922 
Impregnace 

650 ml 
790 Kč

Impregnuje všechny druhy tkanin 
včetně slunečníků, krytů na  lodě, 
obalů na plachty, oblečení a stanů. 
Nemění barvu či kvalitu materiálu.
Před použitím impregnace je nutné 
materiál vyčistit. 
K  dostání také v  balení 3,79 l – 
81900.
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Ekologický 

čistič 
s odmašťující 

schopností 
650 ml 
530 Kč

Čistí odolné skvrny, aniž by odstranil 
vosk a leštidla. Síla přírodních citru-
sových extraktů odstraňuje nečisto-
ty, mastnotu, zbytky lepidel a ostatní 
skvrny. Je vhodný na sklolamináto-
vé, vinylové a barvené povrchy. Ide-
ální pro odstranění zbytků lepidel 
z nálepek. Neobsahuje žádné che-
mikálie, bezpečný pro použití v blíz-
kosti vody. Obal výrobku je v přírodě 
rychle biologicky rozložitelný.

87104 
Dvou- 

složkový 
tmel 
113 g 

490 Kč

Epoxidová pryskyřice pro pohoto-
vostní i  trvalé opravy. Vhodná pro 
opravy laminátových, dřevěných, 
kovových a  plastových povrchů. 
Jednoduché použití, stačí hnětení 
rukou a  nanesení na  poškozené 
místo i  pod vodou. Do  ztvrdlého 
tmelu můžete navrtat otvory, vyříz-
nout závity i zašroubovat vruty.
V  nabídce také Dvousložkový tmel 
pro hliníkové povrchy.

92322 
Konvertor rzi 

650 ml 
520 Kč

Chemickými procesy mění zoxi-
dované vrstvy a  rez zpět na  kov. 
Navrací železným a ocelovým povr-
chům původní vzhled a připravuje je 
na další ošetření a úpravy.

82708 
Leštidlo 

na chróm 
a nerez 

237 ml 
320 Kč

Čistí, chrání a  rozjasňuje chromo-
vé, nerezové a  hliníkové povrchy. 
Zabraňuje vzniku korozních důlků 
na  povrchu, skvrn, zaschlých stop 
po kapkách vody, ztrátě barvy a po-
škození povrchu vlivem soli. Zane-
chává oslnivý vzhled a třpyt.

93922 
Odstraňovač 

soli 
s teflonem 

650 ml 
450 Kč

Odstraňuje solné nánosy z  lodní-
ho trupu, paluby, zábradlí, přívěsů, 
automobilů, potápěčské výstroje, 
rybářských prutů, kol... Obsahuje 
teflon, který zanechává na povrchu 
ochrannou vrstvu a zabraňuje půso-
bení soli. Je vhodný na laminátové, 
hliníkové, nerezové, hořčíkové, gu-
mové, plastové i barvené povrchy.
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Čistič dřeva 

650 ml 
520 Kč 

Čistí do  hloubky, likviduje mastné 
skvrny, skvrny od  plísní, eliminuje 
černání dřeva vlivem povětrnost-
ních podmínek. Vrací dřevu původ-
ní barvu a  rozjasňuje ho. Otevírá 
jeho póry a umožňuje tak dokonalé 
a  dlouhodobé působení následně 
naneseného ochranného prostřed-
ku. Nenarušuje strukturu dřeva.

88016 
Tropický 

týkový 
olej 

Classic 
473 ml 
790 Kč

Kombinace prémiového týkového 
oleje se speciálními pigmenty zdo-
konaluje barvu dřeva a  poskytuje 
kompletní UV ochranu, působení 
tropického slunce a soli. Zabraňuje 
černání týkového dřeva. Stačí pou-
ze 1 tenký nátěr, který vydrží min. 
1 rok. Barva: teple zlatá jako čers-
tvě naolejované týkové dřevo.

87916 
Tropický 

týkový 
olej 

Light 
473 ml 
790 Kč

Kombinace prémiového týkového 
oleje se speciálními pigmenty zdo-
konaluje barvu dřeva a  poskytuje 
kompletní UV ochranu, působení 
tropického slunce a soli. Zabraňuje 
černání týkového dřeva. Stačí pou-
ze 1 tenký nátěr, který vydrží min. 
1 rok. Barva: přirozená světlá jako 
čerstvě vyčistěné týkové dřevo. 

1234 
Ochranný  

prostředek  
na borové  

dřevo 
950 ml 
590 Kč

Udržuje původní vzhled dřevěné-
ho povrchu a  zabraňuje černání 
dřeva. Je bezbarvý a  založený na 
vodní bázi. Ošetřuje všechny druhy 
venkovního vybavení z  borového 
dřeva a dřeva ostatních jehličnatých 
stromů.

Č
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Sea Safe  

– Týkový olej 
1 l 

980 Kč

Chrání týkové dřevo před skvrnami, 
vysycháním, šednutím a  UV záře-
ním. Zvýrazňuje přirozený vzhled 
všech exotických dřev a dřevěného 
nábytku.

89754 
Sea Safe  

– Čistič 
trupu  

pod čarou  
ponoru 

950 ml 
680 Kč

Prostředek odstraňuje snadno 
a rychle vápenné usazeniny na lod-
ním dnu, pruhy od  vodního kalu 
a skvrny od rzi. Unikátní složení zalo-
žené na vodní bázi zajišťuje bezpeč-
nější použítí pro laminátové, dřevěné 
a barvené povrchy. Speciálně paten-
tovaný ochranný proces způsobuje, 
že tento produkt je bezpečnější než 
běžné čističe. Produkt je dodáván 
v ekologicky rozložitelné láhvy.

4222 
Impregnace 

na vodní 
bázi s PTEF 

650 ml 
740 Kč

Založený na  vodní bázi je určený 
k impregnaci slunčníků, markýz, rolet, 
stanů, venkovních potahů a  obnově 
jejich nepromokavosti. Ideální pro 
užití na  lodích a  pro venkovní vyba-
vení. Nenarušuje barvu ani strukturu 
tkaniny, chrání nové tkaniny a výrazně 
prodlužuje jejich životnost díky PTEF 
technologii. Vhodný i jako impregna-
ce oblečení a obuvi do jakéhokoli po-
časí. Neobsahuje rozpouštědla.

3123 
Molitanový 

štětec 
na olej  
– sada  

4 ks  
(různé šířky 

2,5-10,2 cm) 
120 Kč

Sada 4 různě velikých molitanových 
štetců, které jsou ideální pro aplika-
ci ochranných přípravků Star brite® 
a olejů na dřevo. 
K  dostání také sada 3 štětců – 
3333.

R29302 
Molitanový 

váleček 
190 Kč

R39001 
Držák na 

váleček 
130 Kč

Molitanový váleček pro rovnoměr-
nou aplikaci ochranných přípravků 
Star brite® a olejů na dřevo.

40027 
Ručníkartáč 

s ergonomickou 
plastovou 

 rukojetí 
300 Kč

Středně tuhá vlákna odolná vůči 
chemikáliím jsou ideální pro vše-
obecné čištění jakéhokoli povrchu 
včetně vinylu. Odlévané plastikové 
držadlo má dokonalé tvarování pro 
prsty.

Č
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Odvlhčovač 

340 g 
290 Kč

Odvlhčuje a  vysušuje vzduch, brá-
ní vzniku plísní a  nepříjemného 
zatuchlého zápachu a  zamezuje 
uvolňování zdraví škodlivých látek. 
Vhodný nejen pro použití na lodích, 
ale i do sklepů či prostor s omeze-
ným přístupem vzduchu. Toto balení 
ošetří vzduch v  prostoru o  objemu 
25,5 m3. K  dostání také v  balení 
1 kg – 85401.

85400 
Náplň 

do odvlhčovače 
340 g 

130 Kč

Náplň do  všech druhů odvlhčova-
čů. Poskytuje ochranu proti růstu 
plísní a  uvolňování nepříjemného 
zatuchlého pachu. 
K  dostání také v  balení 1,3 kg – 
85448.

32300 
Aqua 
clean  

– čistič  
nádrží  

na vodu 
3,79 l 

1 090 Kč

Čistí a odstraňuje pach ve vodních 
nádržích a  rozvodných systémech 
na čerstvou vodu. Odstraňuje vod-
ní kámen a usazeniny. Přípravek je 
vhodné použít zejména po zazimo-
vání nebo delší odstávce systému, 
aby bylo dosaženo jeho dokonalého 
propláchnutí. Jeden kanystr čističe 
vyčistí cca 380 l vody.

91504 
Vodní 

kondicionér 
130 g 

320 Kč

Netoxický kondicionér udrží až 
po  dobu jednoho roku vodu čers-
tvou a  bez příchuti, přenášené ze 
stěn kontejnerů a  trubek. Jedno-
duchá a bezpečná aplikace – jedna 
lžička kondicionéru ošetří až 400 l 
vody.

86416 
Čistič 

 toalet 
473 ml  
310 Kč

Odstraňuje rychle a  účinně skvrny 
a vodní usazeniny z  toaletních mís. 
Zamezuje vzniku zápachu, mísy za-
nechává čisté a uvolňuje svěží vůni. 
Neobsahuje žádné nebezpečné 
a škodlivé chemikálie, nepoškozuje 
glazuru, neodstraňuje vosk a  lesk. 
Je perfektní na  všechny plastové 
a  porcelánové mísy, nepoškozuje 
těsnění a ventily.

71716 
Rozpouštěč  

obsahu  
chemických 

WC 
473 ml – citrón 

440 Kč

Zabraňuje zápachu a  rozpouští ob-
sah v  chemických toaletách. Bio-
logicky rozložitelný přípravek, který 
neobsahuje formaldehyd a  nešpiní. 
Nejnovější technická mazadla zabra-
ňují tvorbě lepivého povlaku na od-
padních trubkách. Vysoce koncent-
rované; Vhodné pro lodě s  „holding 
tank. K dostání také v balení: 950 ml 
a 3,79 l s vůní květin, citrusů a boro-
vice.Č

iš
tě

ní
 a

 ú
dr

žb
a 

lo
dí

STAR_BRITE_KATALOG_2014.indd   12 15. 4. 2014   17:02:13



13

 
V

n
it

řn
í ú

dr
žb

a 
lo

dí 26005 
Lodní tuk 
ve spreji 

161,7 g 
750 Kč

Jakostní mazadlo určené pro ošet-
řování třecích ploch. Lithný tuk 
garantuje funkčnost i  při vysokých 
teplotách, odolnost vůči tekoucí 
a slané vodě, zajišťuje ochranu proti 
korozi. Snižuje tření a opotřebení.

85216 
Koncentrovaný 

čistič 
koberců 

473 ml 
230 Kč

Odstraňuje špínu a nečistoty snad-
no a rychle. Je bezpečný pro všech-
ny druhy a  barvy lodních koberců 
v  interiéru i  exteriéru. Ideální pro 
čištění pontonových nástupišť. Bio-
logicky rozložitelný.

89102 
Gel  

na zipy  
a patentky 

290 Kč

Mazací prostředek na zámky, kovo-
vé i plastové západky, patentky, zipy, 
těsnění apod. Chrání před korozí, 
zmenšuje oděr a  tření, zabraňuje 
vytváření a uvolňuje solné usazeni-
ny. Netoxický, neplesniví, nesmývá 
se, bezpečné použití na  nejrůzněj-
ších materiálech včetně plastových 
a  kovových. Funkční v  teplotním 
rozmezí od –50 do +340 °C.

90808 
Prostředek  

na čištění  
kabelů 

237 ml 
390 Kč

Odstraňuje jakékoli znečištění, olej, 
tuk a  maz z  libovolného typu silo-
vých elektrických kabelů. Po aplika-
ci zanechává na povrchu ochranný 
polymerový povlak až po  dobu 1 
roku, který konzervuje kabely před 
budoucím znečištěním a  zamezuje 
poškození vlivem UV záření.

85504 
Bílé 

mazivo  
s teflonem 

113 g 
430 Kč

Bílé netoxické teflonové mazi-
vo s  vysokou mazací schopnos-
tí. Odolává sladké i  slané vodě. 
Funkční v teplotním rozmezí od -54 
do 340 °C. Bezpečné použití na ko-
vové, umělohmotné a  lakované 
povrchy.

91401 
Pero na  

odstraňovaní  
koroze 
420 Kč

Ze starých zkorodovaných spojů 
vykouzlete zase nové. Pero s čisti-
cí špičkou ze 20  000 skleněných 
mikrovláken, které se dostanou 
i  do  těch nejmenších štěrbin, od-
straní korozi a obnoví funkčnost ko-
nektorů. Délku vyčnívajících vláken 
lze snadno nastavit. 
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Hypoidní 
převodový 

olej 90W 
254 ml (tuba) 

240 Kč

Olej pro všechny čtyřdobé závěsné 
a hvězdicové motory s mechanickým 
řazením, vyžadující hypoidní převo-
dový olej 90W. Obsahuje speciální 
protioděrové přísady, aditiva pro do-
sažení mimořádné mazací schop-
ností a inhibitory koroze. Jeho použití 
neporušuje záruky výrobců. Je určen 
zejména pro Mercury, Mercruiser, 
Johnson, Evinrude, OMC, Force, Ma-
riner, Nissan, Suzuki, Yamaha a Volvo.

93116 
Star Tron 

enzymová 
přísada  

do nafty 
473 ml 

990 Kč

Revoluční enzymový přídavek do 
nafty. Zlepšuje spalování paliva, 
snižuje emise, čistí palivový systém 
od  karbonových úsad, zamezuje 
kondenzaci vody a  přebytečnou 
vodu rozkládá na  mikro částice. 
Předchází oxidaci paliva, snižuje 
spotřebu a  stabilizuje motorovou 
i  palivovou naftu po  dobu až 2 let. 
Balení 473 ml ošetří cca 1  900 l 
nafty.

84812 
Ochranný 

olej 
350 ml 
320 Kč

Vytváří vysoce odolnou polymero-
vou vrstvu na vnitřku motorů a stro-
jů, která zabraňuje korozi během 
zimní odstávky. Jeho speciální slo-
žení umožňuje i po dlouhé odstávce 
snadný a  rychlý start. Trvanlivost 
polymerové vrstvy je delší než jeden 
rok, po  uvedení stroje do  opětov-
ného provozu neznečišťuje svíčky 
a vstřikovače.

28032 
Motorový 

olej 
SAE 15W 40 

pro vysoce 
namáhané 

motory 
950 ml 
370 Kč

Speciální složení snižuje opotřebe-
ní motoru a  tím zabezpečuje delší 
životnost. Jeho vlastnosti přesahují 
požadavky OEM a  neohrožují zá-
ruku motoru. Vhodný zejména pro 
naftové a benzínové motory speci-
fikovaných stupněm SAE 15W40 
(Catepillar, Cummins, Detroit Die-
sel, Mack, Navistar a Volvo).

84104 
Tekutá 

izolační 
páska 
118 ml  
(černá) 
350 Kč

Izoluje a ochrání spoje proti oxidaci 
a  mechanickému uvolnění na  ob-
tížně dostupných místech. Vysoká 
elasticita, široké užití při teplotách 
od  –34 °C do  +120 °C, odolnost 
proti vlhku a UV záření. K dispozici 
v  barvě černé, bílé, červené, zele-
né nebo bezbarvý (čirá) a  v balení 
30 ml.
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Star Tron 

enzymová 
přísada 

do benzinu 
473 ml 
790 Kč

Revoluční enzymový přídavek 
do  benzínu. Zlepšuje spalování 
paliva, snižuje emise, čistí palivo-
vý systém od  karbonových úsad, 
zamezuje kondenzaci vody a  pře-
bytečnou vodu rozkládá na  mikro 
částice. Předchází oxidaci paliva, 
snižuje spotřebu a  stabilizuje ben-
zín po  dobu 1 roku. Balení 473 ml 
ošetří cca 1 000 l benzínu.

40048 
Vysoce 

absorbující 
syntetická 

houba 
310 Kč

Materiál PVA zaručuje vynikající 
absorbční vlastnosti, lepší než u ja-
kékoli houby z buničiny. Mnohoúče-
lová pomůcka, vhodná pro lodě, ka-
ravany a automobily, vyniká dlouhou 
životností, neuvolňuje žádné žmolky 
nebo vlákna, odolává slané vodě 
a většině chemikálií a je vhodná pro 
stovky různých aplikací.

40023 
Souprava 

ručních 
rýžáků  

(3 bloky) 
340 Kč

Účelná sada pro čištění obsahuje 
rukojeť a  tři výměnné rýžáky. Dr-
žadlo je odolné a  jeho dokonalé 
tvarování umožňuje jednoduchou 
a  snadnou práci. Rýžáky mají od-
stupňovanou jemnost, od  jemného 
přes střední až po hrubý.

41000 
Kouzelná  

houba 
82 Kč

Okamžitě odstraňuje nečistoty, 
zaschlé skvrny, škrábance, černé 
šmouhy. Je vhodná pro čištění ba-
zénů, zdí, stěn, soklů, sprch, van, 
vodovodních baterií atd.

40031 
Bavlněný 

mop 
670 Kč

Dokonale odstraňuje špínu, mast-
notu a nečistoty z  jakéhokoli povr-
chu. Lze spojit se všemi násadami 
typu Extend-A-Brush Premium.

84907 
Prostředek  

pro fixaci  
konců lan 

118 ml  
(průhledný) 

360 Kč

Rychlý a účelný způsob spolehlivé-
ho zakončení konců lan, zabraňující 
třepení a  rozplétání. Vytváří trvalé 
a pružné zakončení s neomezenou 
životností. Je k  dispozici v  mnoha 
barvách, což umožňuje snadné 
rozlišení lan a šňůr pro jakékoli si-
tuace. Spolehlivě funguje na lanech 
z Dacronu, konopí, nylonu a dalších 
polymerních materiálů. M
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Buničitá houba 

tvarovaná  
pro pevné 
 uchopení 

270 Kč

Nejlepší čistící houba z  celuló-
zy, účelně tvarovaná pro snadné 
uchopení. Materiál s velmi vysokou 
absorpční schopností. Vhodná pro 
snadné omývání, zachytí mnohokrát 
více vody, než činí její váha.

40105 
Mycí 

rukavice 
z mikro- 

vlákna 
Reggae 
(modrá) 

380 Kč

Rukavice ze speciálního mikrovlák-
na Reggae. Nepoškrábe povrchy 
opatřené nátěrem. Lze použít mok-
rou k  mytí a  suchou jako účinnou 
prachovku.

40000 
Standardní  

teleskopická  
násada 

910 Kč

Lehká, velmi pevná a odolná telesko-
pická násada s nastavitelnou délkou 
94 až 183 cm. Je vyrobena z kvalitní-
ho třikrát anodizovaného hliníku, což 
zajišťuje dlouhodobou životnost bez 
jakékoli údržby. Má dva protiskluzo-
vé úchyty a pojistka z nerezové oceli 
umožňuje rychlé připojení/odpojení 
veškerého příslušenství se systé-
mem uchycení Extend-A-Brush.

40155 
Teleskopická 

násada 
pro velké 

zatížení 
1 140 Kč

Nepotopitelná teleskopická násada 
Premium, určená pro velké zatížení. 
Velmi pevná a odolná, přesto lehká 
s nastavitelnou délku 94 až 183 cm. 
Je vyrobena z kvalitního třikrát ano-
dizovaného hliníku, což zajišťuje 
dlouhodobou životnost bez jakékoli 
údržby.

40007 
Ekonomická 

násada 
330 Kč

Cenově dostupná, tradiční a  trvan-
livá násada dlouhá 152 cm. Závit 
na konci umožňuje přichycení jaké-
hokoliv příslušenství.

40088 
Dřevěná 

násada se 
šroubovitým 

závitem 
330 Kč

Cenově dostupná, tradiční, odolná 
dřevěná násada z  tvrdého dřeva 
o  délce 152 cm a  průměru 2 cm. 
Závit na konci umožňuje přichycení 
jakéhokoliv příslušenství.
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Nastavitelný 

kloub 
250 Kč

Univerzální otočný kloub usnadňu-
jící čištění méně dostupných míst. 
Určený pro uchycení rýžáků ke kte-
rékoliv násadě.

40033 
Lodní hák 

490 Kč

Lodní hák je vhodný pro všechny 
Extend-A-Brush násady. Vyroben 
z  skla vyztuženého nylonem pro 
dlouholeté a  bezproblémové pou-
žití. Speciální provedení umožňuje 
snadnou manipulaci s lanem, ucho-
pení lana a  zvednutí. Vhodný pro 
všechny druhy násad.

40011 
Středně 

hrubý 
kartáč  

(modrý) 
530 Kč

Kartáč s hustými a středně tuhými 
vlákny ze speciálního lehčeného 
polymeru Star prene. Jejich změk-
čené roztřepené konce dobře udr-
žují vodu a čisticí prostředky, takže 
se zvýší kvalita čištění. Nepoškrábe 
plastová okna. Odolný vůči různým 
druhům čistících prostředků, chemi-
kálií a teplotě do 93 °C. 
K dostání také 40013 Měkký kar-
táč (žlutý).

40162 
Střední 
kartáč 
Deluxe  

(modrý) 
820 Kč

Kartáč se středně tuhými vlákny 
z  lehčeného polymeru Star prene 
na silně znečištěné povrchy. Změk-
čené roztřepené konce dobře drží 
vodu a  čisticí prostředky, takže se 
zvýší kvalita čištění. Odolný vůči 
čistícím prostředkům, chemikáliím 
a teplotě do 93 °C. Měkký lem hlavy 
chrání před poškrábáním. 
K  dostání také 40161 Měkký kar-
táč Deluxe (žlutý).

40022 
Super 
jemný 
rýžák 
200 Kč

Jemný rýžák pro univerzální použití, 
nepoškrábe laminátové, kovové po-
vrchy či povrchy opatřené nátěrem. 
Připevňuje se snadno a rychle pomo-
cí nastavitelného kloubu Star brite® 
(40030) ke všem druhům násad. 
K dostání také – 40020 Rýžák/hru-
bý (hnědý) a Rýžák/střední (červený);
40129 Superjemný rýžák s rukojetí 
(bílý) 250 Kč.

10116 
Leštěnka 

na 
karosérie 

473 ml 
470 Kč

Udržuje auto jako nové. Chrání ma-
teriál před blednutím vlivem UV zá-
ření, odstraňuje zoxidovanou vrstvu 
a poskytuje zářivý lesk. Víceúčelové 
řešení: čistí, navrací barevnost po-
vrchů a  zdůrazňuje intenzitu barev. 
Trvanlivost vzniklé vrstvy je čtyřikrát 
delší než u jiných leštidel.
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é 9101 
Odpuzovač  

komárů 
175 Kč

Odpuzuje komáry. Rozpustný ve 
vodě, jednoduše rozložitelný a  ne-
toxický přípravek. Velmi skladné 
balení, snadno přenositelné. Obsa-
huje přírodní látky, esenciální oleje, 
isopropanol a bakteriální směs.

9102 
Odpuzovač 

ovádů 
120 Kč

Odpuzuje ovády. Rozpustný ve vodě, 
jednoduše rozložitelný a netoxic-
ký přípravek. Velmi skladné balení, 
snadno přenositelné. Ideální na výle-
ty do přírody. Nedráždí pokožku. Ob-
sahuje přírodní látky, esenciální ole-
je, isopropanol a bakteriální směs. 

9503 
Odpuzovač  

much  
500 ml
420 Kč

Odpuzuje mouchy. Nedráždí pokož-
ku. Obsahuje přírodní látky, esenci-
ální oleje, isopropanol a bakteriální 
směs. 

9504 
Odpuzovač  

vos 
500 ml
510 Kč

Odpuzuje vosy. Nedráždí pokožku. 
Obsahuje přírodní látky, esenciál-
ní oleje, isopropanol a  bakteriální 
směs. 

95122 
Odstraňovač  

nečistot  
po ptácích  

a pavoucích 
650 ml
390 Kč

Odstraňuje ptačí a  pavoučí trus, 
stačí pouze nastříkat a  nečistoty 
začnou ihned mizet. Neabrazivní 
netoxický prostředek neporušuje 
laminát nebo natřené plochy a ne-
odstraňuje vosky a leštidla. 

9502 
Odpuzovač 

pavouků 
500 ml 
445 Kč

Odpuzuje pavouky na základě 
působení přírodních látek. Nepo-
škozuje povrchy (sklo, plast, nátěr, 
kámen, kov, guma), na něž je apli-
kován. Odpuzovač pavouků Star 
Brite® působí až 3 měsíce v závis-
losti na počasí na množství odpu-
zovaných pavouků a  jiného hmyzu. 
Obsahuje levandulový olej.Č
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Čistič  
dřeva 
650 ml 
490 Kč

Čistí do  hloubky, likviduje mastné 
skvrny, skvrny od  plísní, eliminuje 
černání dřeva vlivem povětrnostních 
podmínek. Vrací dřevu původní barvu 
a  rozjasňuje ho. Otevírá jeho póry 
a umožňuje tak dokonalé a dlouho-
dobé působení následně nanesené-
ho ochranného prostředku. Nenaru-
šuje strukturu dřeva.

3450 
Magická  
drátěnka  
z nerezu 

2 ks 
130 Kč

Drátěnka z  vlněných nerezových 
vláken určená pro čištění povrchů 
nejen z  týkového dřeva. Její jemná 
struktura zabraňuje poškození přiro-
zeného vzhledu dřevěných povrchů. 

55732CZ 
Přírodní  

ochranný  
olej  

na dřevo 
950 ml 
890 Kč

Vhodný pro týkové dřevo a světlejší 
dřeviny. Zabraňuje černání dřeva, 
impregnuje, chrání proti skvrnám 
od tuků, vína a proti vzniku plísní. Po-
skytuje dlouhotrvající ochranu proti 
působení tropického slunce a  soli. 
Nekape, nestéká a  k  dokonalému 
efektu stačí pouze JEDEN nátěr 
(950 ml ošetří 15–20 m²).

1232CZ 
Tmavý  

ochranný  
olej  

na dřevo 
950 ml 
890 Kč

Vhodný pro exotické dřevo a tmavší 
dřeviny. Zabraňuje černání dřeva, 
impregnuje, chrání proti skvrnám 
od tuků, vína a proti vzniku plísní. Po-
skytuje dlouhotrvající ochranu proti 
působení tropického slunce a  soli. 
Nekape, nestéká a  k  dokonalému 
efektu stačí pouze JEDEN nátěr 
(950 ml ošetří 15–20 m²). K dostání 
také v 3,79 l – 55700.

1233 
Ochranný  

olej na  
akátové  

dřevo 
950 ml 
990 Kč

Přípravek, určený primárně pro aká-
tové dřevo a  světlejší dřeviny. Za-
braňuje černání dřeva, impregnuje, 
chrání proti skvrnám od  tuků, vína 
a proti vzniku plísní. Poskytuje dlou-
hotrvající ochranu proti působení tro-
pického slunce a  soli. Nekape, ne-
stéká a k  dokonalému efektu stačí 
pouze JEDEN nátěr (950 ml ošetří 
15–20 m²).
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Univerzální  
čistič  

venkovního  
nábytku 

650 ml 
390 Kč

Čistí do hloubky nábytek z umělého 
ratanu, vyplétané povrchy a  prou-
těný nábytek. Speciální složení 
na  ošetření materiálů Textilene® 
a Batyline®. 

53108 
Čistič  

hliníkového  
nábytku  

237 ml 
240 Kč

Odstraňuje skvrny, špínu, rez, oxida-
ci a skvrny od soli, obnovuje původ-
ní barvu, lesk hliníku a  jiných kovů. 
Mírně abrazivní prostředek.

1432 
Čistič  

kompozitních  
materiálů 

1 l 
490 Kč

Čistí do  hloubky, odstraňuje mast-
notu, skvrny od  vína, plíseň, špí-
nu a  jiné nečistoty. Působí přímo 
do vláken materiálu a nemění struk-
turu povrchu ani jeho zabarvení (PH 
neutrální, bez agresivních a bělících 
složek). Ošetří 250 – 300 m2.

1608 
Ochranný  

prostředek  
na kompozitní  

materiály 
237 ml 
290 Kč

Ochranný prostředek proti skvrnám 
od  vína, mastnoty, vody, UV záření. 
Je založen na vodní bázi, nevylučuje 
agresivní zápachy, je bezbarvý a ne-
mění vzhled povrchu. Rychle se apli-
kuje a zvyšuje odolnost proti malým 
škrábancům.

4422CZ 
Čistící  

prostředek  
na plastový  

nábytek  
s teflonem 

650 ml 
320 Kč

Čistí do  hloubky, likviduje mastné 
skvrny od  opalovacího oleje, vína, 
černé šmouhy způsobené stékající 
vodou aj. Vrací plastovému nábyt-
ku původní barvu a  rozjasňuje ho. 
Na  povrchu vytváří silnou ochran-
nou vrstvu. 

51822 
Ochranný  

prostředek  
na venkovní 

nábytek 
650 ml 
540 Kč

Chrání vyplétané a plastové povrchy 
ve formě postřiku. Obsahuje složky, 
které chrání povrch před škodlivými 
slunečními paprsky a  UV zářením. 
Předchází možnému poškození vli-
vem povětrnostních podmínek.
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54916 
Odstraňovač  

vodního  
kamene  

z bazénových  
vložek 
650 ml 
590 Kč

Odstraňuje vodní kámen z  bazé-
nových folií, polyesterových koster 
i  akrylových povrchů. Nepůsobí 
negativně na PH vody v bazénu ani 
na  bazénové filtry. Obsahuje malé 
množství abrazivních částic a  ne-
způsobuje pěnivost.

55022 
Odrezovač 

bazénových  
vložek 
650 ml 
480 Kč

Odstraňuje rez z  bazénových ob-
kladů, polyesterových koster a sta-
hovacích rolet. Nepůsobí negativně 
na PH vody v bazénu ani na bazé-
nové f iltry, nepoškozuje laminátové 
povrchy. Obsahuje malé množství 
abrazivních částic a  nezpůsobuje 
pěnivost.

55122 
Čistič  

bazénových 
krytů 
650 ml 
430 Kč

Odstraňuje černé šmouhy, skvrny 
i povlaky z bazénových rolet a pla-
chet. Je vhodný pro rolety z  PVC. 
Působí okamžitě a  nepoškozuje 
povrch rolet. Pracuje na  principu 
chelace. 
K  dostání také v  3,79 l (55100). 

2223 
Sada pro  

odstranění  
skvrn  
od rzi 
410 Kč

Sada je určena pro odstraňování 
povrchových skvrn od  rzi a  taninu, 
a  to i  pod hladinou vody. Působí 
rychle a  neovlivňuje PH vody. Ob-
sahuje 150 g aktivního produktu 
a 1 utěrku.

54822 
Čistič  

plastových  
bazénů  

a příslušenství 
650 ml 
390 Kč

Čistí plastové bazény, bazénové 
folie a vložky. Jednoduchá aplikace 
„nastříkej a setři“. Pracuje na princi-
pu chelace, nepění, lze ho bezpečně 
použít i  pro čištění bazénů při sní-
žené hladině vody. Nenarušuje PH 
vody. Ošetří až 45 m2. 
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Čistič  
pro bazény  

a vany  
s vířivkami 

650 ml 
390 Kč

Čistí a odmašťuje vířivé vany a ba-
zény. Odstraňuje skvrny, rez, plísně 
a  zároveň zbytky tělových olejů 
a kosmetiky. Nepění a nepoškozu-
je lesk ošetřovaného materiálu. Je 
vhodný pro akrylové a  laminátové 
povrchy.

1532 
Čistič  

kamenných  
dlažeb  

a bazénových  
obkladů 

1 kg 
480 Kč

Důkladně čistí všechny druhy 
venkovních dlažeb a  obkladů. Od-
straňuje pryskyřici, plíseň, špínu, 
mastnotu a  nečistoty. Nepoškozu-
je životní prostředí, rostliny, spodní 
vody a není toxický. Koncentrovaný 
prášek je rozpustný ve vodě. Obsa-
huje bělící krystaly a  100 % aktiv-
ních složek.

54816 
Čistící  

a ochranný  
prostředek  

pro  
nafukovací 

bazény 
473 ml 
410 Kč

Odstraňuje špínu, skvrny a  oxidaci 
z nafukovacích bazénů. Zanechává 
na  povrchu ochrannou vrstvu, za-
mezuje blednutí a praskání.

55208 
Ochranný  

prostředek  
na sprchové 

zástěny 
237 ml 
390 Kč

Zpomaluje ukládání vodního kame-
ne, usnadňuje údržbu skleněných, 
akrylových a  polykarbonátových 
sprchových zástěn. Stříkající vodu 
rozmělňuje do  velmi jemných čás-
tic. Zabraňuje tvorbě skvrn od vody, 
mýdla a vápenatých usazenin. Dlou-
hotrvající ochrana.
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Impregnace 

na vodní 
bázi s PTEF 

650 ml 
740 Kč

Založený na  vodní bázi je určený 
k impregnaci slunčníků, markýz, rolet, 
stanů, venkovních potahů a  obnově 
jejich nepromokavosti. Ideální pro 
užití na  lodích a  pro venkovní vyba-
vení. Nenarušuje barvu ani strukturu 
tkaniny, chrání nové tkaniny a výrazně 
prodlužuje jejich životnost díky PTEF 
technologii. Vhodný i jako impregna-
ce oblečení a obuvi do jakéhokoli po-
časí. Neobsahuje rozpouštědla.

54122 
Čistící

a ochranný
prostředek

na markýzy
a slunečníky 

650 ml 
370 Kč

Snadno a rychle odstraňuje špínu, 
skvrny a další nečistoty. Rozjasňuje a 
chrání barvy. Po vyčištění doporučuje-
me aplikovat impregnaci.

95022 
Odpuzovač 

pavouků 
 650 ml 
390 Kč

Odpuzuje pavouky bez jejich zabí-
jení. Je složen z  přírodních látek, 
jejichž intenzivní vůně pavouky pro-
kazatelně odpuzuje. Lze jej bezpeč-
ně používat i v blízkosti dětí a domá-
cích zvířat. Je vhodný na  všechny 
druhy povrchů. 

1234 
Ochranný  

prostředek  
na borové  

dřevo 
950 ml 
590 Kč

Udržuje původní vzhled dřevěné-
ho povrchu a  zabraňuje černání 
dřeva. Je bezbarvý a  založený na 
vodní bázi. Ošetřuje všechny druhy 
venkovního vybavení z  borového 
dřeva a dřeva ostatních jehličnatých 
stromů.

po použit
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Mycí 
prostředek 

pro  
karavany 

473 ml 
290 Kč

Odstraňuje skvrny a nánosy zachy-
cené z  vozovky, špínu, usazeniny 
a maziva. Bezpečné použití pro ja-
kékoli materiály. Nejlepší dostupný 
prostředek pro toto použití.

71516 
Mycí  

prostředek  
a vosk  

pro 
karavany 

473 ml 
450 Kč

Čistí, projasňuje a chrání povrch re-
kreačních vozidel. Odstraňuje usa-
zené nánosy skvrn z vozovky, špínu 
a maz. Vzniklá trvanlivá polymerová 
vrstva chrání povrch před povětr-
nostními vlivy a nečistotami.

74722 
Odstraňovač  

černých  
skvrn 
650 ml 
390 Kč

Odstraňuje tmavé stopy od proudící 
vody. Lze jej bezpečně použít na la-
minát, kovové a natřené povrchy, je 
vhodný i  pro problematická místa 
v  koupelnách (vany, sprchy atd.); 
ničí bakterie. Neodstraňuje vosk 
a  leštidla. Neobsahuje polymery, 
pracuje na principu chelace. Působí 
okamžitě. 
K  dostání také v  balení 1,9 l – 
71664 a 3,79 l – 71600.

70116 
RV  

Restaurátor  
barevných  

povrchů 
473 ml 
550 Kč

Odstraňuje zoxidované vrstvy, 
šmouhy a  vybledlé skvrny. Povrch 
zaceluje a chrání před budoucí ztrá-
tou barvy a zvětráním. Obnovuje za-
šlé barvy, jas, zamezuje práškování 
a  oxidaci. Poskytuje oslňující lesk, 
má dlouhodobý účinek. Je speciál-
ně vyvinut pro ošetřování laminátu 
a kovových a lakovaných povrchů.

75732 
RV  

Leštidlo  
Premium  

s teflonem 
950 ml 

1 390 Kč

Poskytuje ochranu, výrazně snižuje 
usazování špíny, oleje a skvrn, poly-
merová vrstva chrání proti UV záře-
ní, ztrátě barvy a korozi. Po ošetření 
nezanechává mastný film. Ochran-
ná vrstva působí 6x déle než běžné 
vosky, min. však 1 rok. Jedná se 
o výhradně ochranný prostředek.

71332 
RV  

Čistič  
markýz  

a slunečníků 
950 ml 
490 Kč

Odstraňuje špínu, mastnoty a skvr-
ny od  plísní. Nepoškozuje textilní 
materiály ani nitě. Bezpečně čistí 
bílé i barevné tkaniny a má schop-
nost rozkládat nečistoty. Zanechává 
zářivé, bohaté a  jasné barvy. Bio-
logicky rozložitelný koncentrát – 
ekonomické použití. Po vyčištění je 
vhodné povrch impregnovat. 
K  dostání také v  balení 650 ml – 
71322.Pé
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Čistič  
potahů  

a koberců 
650 ml 
440 Kč

Odstraňuje olejové, tukové a zvířecí 
skvrny i  pachy. Odpuzuje nečistoty 
a skvrny. Bezpečně čistí i na špatně 
dostupných místech.

71413 
Ochranný  

čistič  
interiérů  

368 g 
290 Kč

Čistí a  současně chrání skříňky 
a  obložení interiérů. Je vhodný 
na plast, dřevo a slídu. Aplikací získá 
povrch dlouhotrvající polymerovou 
vrstvu bez vzniku voskových náno-
sů. Zabraňuje opětovnému usazení 
špíny a nečistot.

32300 
Aqua clean  

– čistič  
nádrží  

na vodu 
3,79 l 

1 090 Kč

Čistí a odstraňuje pach ve vodních 
nádržích a  rozvodných systémech 
na čerstvou vodu. Odstraňuje vod-
ní kámen a usazeniny. Přípravek je 
vhodné použít zejména po zazimo-
vání nebo delší odstávce systému, 
aby bylo dosaženo jeho dokonalého 
propláchnutí. Jeden kanystr čističe 
vyčistí cca 380 l vody.

91504 
Vodní  

kondicionér 
130 g 

320 Kč

Netoxický kondicionér udrží až 
po  dobu jednoho roku vodu čers-
tvou a  bez příchuti, přenášené ze 
stěn kontejnerů a  trubek. Jedno-
duchá a bezpečná aplikace – jedna 
lžička kondicionéru ošetří až 400 l 
vody.

86416 
Čistič  
toalet  
473 ml  
310 Kč

Odstraňuje rychle a  účinně skvrny 
a  vodní usazeniny z  toaletních mís. 
Zamezuje vzniku zápachu, mísy za-
nechává čisté a  uvolňuje svěží vůni. 
Neobsahuje nebezpečné a  škodlivé 
chemikálie, nepoškozuje glazuru, ne-
odstraňuje vosk a  lesk. Je perfektní 
na  všechny plastové a  porcelánové 
mísy, nepoškozuje těsnění a ventily.

71716 
Rozpouštěč  

obsahu  
chemických  

WC 
473 ml citrón 

440 Kč

Zabraňuje zápachu a rozpouští obsah 
chemických toalet. Biologicky rozlo-
žitelný přípravek, neobsahuje formal-
dehyd a nešpiní. Nejnovější technická 
mazadla zabraňují tvorbě lepivého po-
vlaku na odpadních trubkách. Vhodné 
pro lodě s  „holding tank. K  dostání 
také v balení: 950 ml a 3,79 l s  vůní 
květin, citrusů a borovice.

95022 
Odpuzovač 

pavouků 
650 ml 
390 Kč

Odpuzuje pavouky bez jejich zabí-
jení. Je složen z  přírodních látek, 
jejichž intenzivní vůně pavouky pro-
kazatelně odpuzuje. Lze jej bezpeč-
ně používat i v blízkosti dětí a domá-
cích zvířat. Je vhodný na  všechny 
druhy povrchů. 
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Star Tron  
enzymová  

přísada  
do benzinu  

237 ml 
490 Kč

Revoluční enzymový přídavek do ben-
zínu. Zlepšuje spalování paliva, snižuje 
emise, čistí palivový systém od karbo-
nových úsad, zamezuje kondenzaci 
vody a  přebytečnou vodu rozkládá 
na  mikro částice. Předchází oxidaci 
paliva, snižuje spotřebu a  stabilizuje 
benzín po dobu 1 roku. Balení 237 ml 
ošetří až 500 l benzínu. K dostání také 
93016 - 473 ml, 93032 - 950 ml. 

93108 
Star Tron  

enzymová 
přísada  

do nafty 
237 ml 
590 Kč

Revoluční enzymový přídavek do 
nafty. Zlepšuje spalování paliva, 
snižuje emise, čistí palivový systém 
od karbonových úsad, zamezuje kon-
denzaci vody a  přebytečnou vodu 
rozkládá na mikro částice. Předchází 
oxidaci paliva, snižuje spotřebu a sta-
bilizuje motorovou i  palivovou naftu 
po dobu až 2 let. Balení 237 ml ošet-
ří cca 1000 l nafty. K  dostání také 
93116 - 473 ml, 93132 - 950 ml.

14308 
Star Tron 
pro malé 

motory  
– enzymová  

přísada  
do benzinu  

237 ml 
270 Kč

Revoluční enzymový přídavek do ma-
lých benzínových motorů. Zlepšuje 
spalování paliva, snižuje emise, čistí 
palivový systém od  karbonových 
úsad, zamezuje kondenzaci vody 
a přebytečnou vodu rozkládá na mi-
kro částice. Předchází oxidaci paliva, 
snižuje spotřebu a  stabilizuje benzín 
po dobu 1 roku. Balení 237 ml ošetří 
cca 180 litrů benzínu. 

14408 
Star Tron 
pro malé 
 motory  

– enzymová  
přísada  

do nafty  
237 ml 
390 Kč

Revoluční enzymový přídavek do ma-
lých naftových motorů. Zlepšuje spa-
lování paliva, snižuje emise, čistí pali-
vový systém od  karbonových úsad, 
zamezuje kondenzaci vody a  přeby-
tečnou vodu rozkládá na mikro čás-
tice. Předchází oxidaci paliva, snižuje 
spotřebu a stabilizuje motorovou i pa-
livovou naftu po dobu až 2 let. Balení 
237 ml ošetří cca 470 l nafty. 

Ad
iti

va
 S

ta
r T

ro
n

STAR_BRITE_KATALOG_2014.indd   26 15. 4. 2014   17:02:21



4722
Čistič grilů 

650 ml 
295 Kč

Čistí grily a rošty. Lze použít i na po-
vrchy, které jsou ještě teplé.

6022
Čistič 

skleněných 
povrchů 

650 ml 
330 Kč

Čistí a  impregnuje skleněné povr-
chy. Snadné použití.

6222
Čistič krbů  

a kamen 
237 ml 
390 Kč

Rychle rozpouští a odstraňuje stopy 
od  kouře a  sazí. Odstranění vrstvy 
nečistot ze stěn zlepšuje prostup 
tepla. Neobsahuje hydroxid sodný.

Videa z praxe

Čistící prostředek pro dubové dřevo 

Odstraňovač zápachu 

Star tron LPC – pro naftové motory 

Čistič keramických povrchů Př
ip

ra
vu

je
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e 
 

N
ov

in
ky

 2
01

4

STAR_BRITE_KATALOG_2014.indd   27 15. 4. 2014   17:02:21



Aktuální a kompletní sortiment naleznete na 

www.starbrite.cz

Pro další informace, reference, instruktážní videa navštivte: 

Obchodní zastoupení STAR BRITE v ČR a SR
Cassiopeia Consulting, a. s.

Thámova 221/7, 186 000  Praha 8
777 079 591 | 731 951 959

info@starbrite.cz
www.starbrite.cz
www.starbrite.sk
www.startron.cz

* doporučené ceny vč. DPH
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