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NA POCZĄTKU BYŁA IDEA. 
Jako eksperci w dziedzinie chemii i kosmetyki samochodowej, a jednocześnie pasjonaci auto detailingu, zdecydowaliśmy się stworzyć unikalną 
markę kosmetyków samochodowych, dedykowaną ludziom takim jak my – studiom auto detailingu oraz wielkim miłośnikom pielęgnacji pojazdów, 
którzy poszukują specjalistycznych produktów najwyższej jakości. 

ZADANIE NIE NALEŻAŁO DO NAJŁATWIEJSZYCH. 
Aby efekty naszych działań mogły zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów, postanowiliśmy powołać do życia unikatowy model biz-
nesowy nazwany United 4 Innovations (Zjednoczeni dla Innowacji). Zakładał on pogłębioną współpracę i wymianę doświadczeń między naszymi 
ekspertami, od lat pracującymi w laboratorium nad recepturami produktów, którymi pielęgnowane są miliony aut, a grupą czołowych studiów de-
tailingu w kraju, celem wypracowania artykułów najlepiej odpowiadających potrzebom rynku. Koordynacji wspólnych działań podjął się jeden z 
najbardziej doświadczonych praktyków rynku chemii i kosmetyki samochodowej w Polsce.

PODCZAS TRWAJĄCYCH BLISKO ROK PRAC NAD PRODUKTAMI, 
poszukiwaliśmy najlepszych rozwiązań dotyczących składu chemicznego, właściwości, komfortu pracy, etykiet czy odpowiedniej wielkości opa-
kowań. Równocześnie z pracą zespołu chemików opracowujących idealne receptury naszych produktów, trwały ich testy w kilku renomowanych 
studiach detailingu na terenie całego kraju. Każdy z produktów został stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń oraz wskazówek praktyków 
auto detailingu.

WYNIKIEM PROJEKTU UNITED 4 INNOVATIONS JEST LINIA ELITE DETAILER, 
w skład której wchodzą kosmetyki, preparaty i akcesoria do kompleksowego zaopatrzenia studiów detailingowych. Znajdziemy w niej produkty 
specjalistyczne do czyszczenia, renowacji i konserwacji wszystkich elementów na zewnątrz oraz do wnętrza pojazdu. Jesteśmy przekonani o tym, 
że idea, która przyświecała nam przy ich projektowaniu, długotrwałe testy oraz wymiana doświadczeń ze specjalistami z tej dziedziny, zaowoco-
wała najlepszymi rozwiązaniami, jakie mogliśmy zapewnić naszym klientom.
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ZJEDNOCZENI DLA INNOWACJI
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CO BYŁO PIERWSZE – WOSK CZY SAMOCHÓD?

Początki detailingu, pod którym to pojęciem rozumiemy niezwykle szczegółowy i rozbu-
dowany proces czyszczenia, polerowania i woskowania pojazdu, datuje się na rok 1800. 
To właśnie wtedy, w niemieckim mieście Bischofsheim, powstał pierwszy wosk na ba-
zie tłuszczu zwierzęcego. Jego przeznaczeniem była ochrona farb lakierniczych, którymi 
malowano powozy konne. Co ciekawe, pierwszy samochód powstał dopiero w roku 1886,  
a jego konstruktorem był Carl Benz.

OD PASTY ŚCIERNEJ DO WIELKIEJ MOTORYZACYJNEJ PASJI

Od tamtego momentu usługi detailingu oraz wachlarz produktów wykorzystywanych  
w procesie pielęgnacji pojazdu stale się rozwijał – począwszy od wosków zwierzęcych 
przez pasty ścierne, które pojawiły się na rynku w roku 1900, aż do pierwszych powłok 
ceramicznych, które powstały w roku 2000. Współczesny auto detailing zyskuje popu-
larność od lat 60 XX wieku i z każdym rokiem zdobywa coraz większe grono miłośników, 
którzy traktują tę dziedzinę nie tylko jak pracę czy sposób na życie, ale przede wszyst-
kim pasję, a nawet styl życia.

HISTORIA DETAILINGU

JAK DBAĆ O WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I WNĘTRZE POJAZDU?

Auto detailing dzielimy na detailing wewnętrzny i zewnętrzny. Oba procesy są czaso-
chłonne, wymagają wiedzy, umiejętności, a także profesjonalnego sprzętu, chemii i ko-
smetyków. 
Detailing zewnętrzny to przede wszystkim zabiegi na lakierze, oprócz mycia i polerowania 
usuwamy zabrudzenia metaliczne, owady, smołę i asfalt. Pozbywamy się wgnieceń, rys  
i zadrapań, a poprzez korektę lakieru przywracamy mu pierwotny blask i szklistość. Do-
piero na tak przygotowany lakier można aplikować wosk lub powłokę ceramiczną. 
Detailing wewnętrzny to, poza odkurzaniem i praniem tapicerki, szereg precyzyjnych za-
biegów regeneracyjnych i konserwujących w pojeździe. W pierwszej kolejności czyścimy 
i konserwujemy plastiki, uszczelki, kokpit i kratki nawiewów. Następnie dedykowanym 
cleanerem oczyszczamy skórzane obicia, a dopiero potem przechodzimy do konserwacji. 
Ostatni etap stanowi nakładanie dressingów na wszystkie elementy wnętrza. 

ZADBANY I WYPIELĘGNOWANY JAK SAMOCHÓD

Auto detailing (z brytyjskiego car valeting) to wieloetapowy, kompleksowy proces oczysz-
czania, renowacji i konserwacji pojazdu, zarówno wewnątrz samochodu jak i na zewnątrz. 
Jego głównym celem jest maksymalne podniesienie walorów estetycznych i wizualnych 
pojazdu. Auto detailing cechuje się wyjątkową precyzją i dbałością o każdy szczegół pie-
lęgnacji – kompleksowe zabiegi mogą potrwać nawet do kilku dni. Niejednokrotnie auto 
wychodzi z takiego „motoryzacyjnego spa” w lepszej formie niż świeżo po opuszczeniu 
salonu. Nic dziwnego, że od kilku lat procesom detailingu poddawane są również łodzie, 
jachty, motory oraz przyczepy kempingowe.
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PREWASH

DETAILING FOAM 
CAMELLEO
Rewolucyjna, zmieniająca kolor w trakcie mycia, wy-
soce skoncentrowana, aktywna piana o neutralnym pH 
oraz przyjemnym zapachu zielonego jabłka. Można ją 
bezpiecznie stosować do wszelkiego rodzaju powłok 
i wosków auta. Nie podrażnia skóry. Dzięki wysokiej 
zawartości surfaktantów doskonale zmiękcza i usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia z mytej powierzchni, zmie-
niając w trakcie tego procesu kolor.

INSECT ESSENTIALE
Innowacyjny, przeznaczony dla wymagających użyt-
kowników preparat do usuwania owadów o neutralnym 
pH. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, plasti-
ków, winyli, aluminium, szkła, powłok ceramicznych 
oraz wosków. Unikatowa kompozycja składników po-
wierzchniowo czynnych doskonale rozpuszcza białka 
zwierzęce i pancerzyki owadów. Produkt dobrze usuwa 
również odchody ptaków.

Cechy produktu:
▷ nowość w branży
▷ neutralne pH
▷ bezpieczna dla powłok ceramicznych i wosków
▷ zmiana koloru piany – sygnał do rozpoczęcia procesu mycia
▷ wysoka wydajność
▷ gęsta, stabilna piana
▷ wysoka zawartość surfaktantów
▷ wysoka zawartość składników zwilżających 
▷ przyjemny zapach
▷ kontrola poziomu piany, szybkie wypłukiwanie 
 i wygaszanie piany

Cechy produktu:
▷ neutralne pH
▷ bezpieczny dla powłok ceramicznych i wosków 
▷ usuwa owady
▷ przyjemny zapach
▷ wysoka wydajność
▷ usuwa odchody ptaków

Produkty z tej linii służą do mycia wstępnego, ich skład gwarantuje wstępne zmiękczenie i usunięcie brudu, przygotowując lakier 
do mycia zasadniczego.

INSECT 
READY

DETAILING 
ALKALINER 

FOAM

DETAILING 
FOAM 

DUO   

DETAILING 
FOAM 
BLUE   

DETAILING 
CITRIC 

FOAM

INSECT 
ESSENTIALE  

DETAILING 
FOAM 

CAMELLEO

0,5l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.

1l  5l  1l  5l  1l  5l  1l  5l  1l  5l  1l  5l  
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PREWASH

DETAILING FOAM CAMELLEO  
Rewolucyjna, zmieniająca kolor w trakcie mycia  wysoce skoncentrowana 
piana aktywna o zapachu zielonego jabłka i  neutralnym pH. Tworzy gęstą 
pianę o konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi jest bezpieczna 
dla powłok i wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej zawartości sur-
faktantów doskonale zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej 
powierzchni.
Sposób użycia: 
1. Aplikuj na chłodny lakier  
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu  
3. Rozcieńczenie 1:5-1:15  
4. Spłucz dokładnie wodą

Sposób aplikacji: Pianownica, opryskiwacz, wytwornica piany.

INSECT ESSENTIALE     
Przeznaczony dla wymagających użytkowników preparat do usuwania owa-
dów o neutralnym pH. Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, powłok oraz 
wosków. Dzięki wysokiej zawartości składników powierzchniowo czynnych 
oraz unikatowej kompozycji doskonale rozpuszcza białka zwierzęce i pan-
cerzyki owadów.
Sposób użycia:
1. Aplikuj na chłodny lakier 
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu 
3. Nanieś na czyszczona powierzchnię i odczekaj 2-3 minuty  
4. W razie potrzeby wypracuj produkt gąbką
5. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

SCENT 
GREEN APPLE

SCENT 
SWEET MINT

DETAILING FOAM DUO 
Wysoce skoncentrowana piana aktywna o zapachu świeżych 
malin i neutralnym pH. Tworzy gęstą pianę o konsystencji 
kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi jest bezpieczna dla 
powłok i wosków oraz dla użytkownika. Dzięki wysokiej za-
wartości surfaktantów  doskonale zmiękcza i usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia z mytej powierzchni.
Sposób użycia: 
1. Aplikuj na chłodny lakier
2 Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Rozcieńczenie 1:5-1:15
4. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Pianownica, opryskiwacz, wytwornica piany.

SCENT 
RASPBERRY

SCENT 
BLUEBERRY

DETAILING FOAM BLUE
Wysoce skoncentrowana, kolorowa piana aktywna o zapa-
chu jagód i  neutralnym pH. Tworzy gęstą niebieską pianę  
o konsystencji kremu. Dzięki neutralnemu odczynowi jest 
bezpieczna dla powłok i wosków oraz dla użytkownika. Dzięki 
wysokiej zawartości surfaktantów  doskonale zmiękcza i usu-
wa wszelkie zanieczyszczenia z mytej powierzchni.
Sposób użycia:
1. Aplikuj na chłodny lakier
2 Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Rozcieńczenie 1:5-1:15
4. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Pianownica, opryskiwacz, wytwornica piany.

1l  5l  1l  5l  1l  5l  1l  5l  
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PREWASH

INSECT READY  
Przeznaczony dla wymagających użytkowników, gotowy  
do użycia preparat do usuwania owadów o neutralnym pH. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, powłok oraz wosków. 
Dzięki unikatowej kompozycji składników powierzchniowo czyn-
nych doskonale rozpuszcza białka zwierzęce i pancerzyki 
owadów. 
Sposób użycia: 
1. Aplikuj na chłodny lakier
2 Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Nanieś na czyszczona powierzchnie i odczekaj 2-3 minuty
4. W razie potrzeby wypracuj produkt gąbką
5. Spłucz dokładnie wodą 
Sposób aplikacji: Atomizer.

DETAILING ALKALINER FOAM  
Wysoce skoncentrowana piana aktywna o zapachu wielo-
owocowym i  lekko zasadowym pH. Tworzy gęstą pianę o kon-
systencji kremu. Dzięki wysokiej zawartości surfaktantów  do-
skonale zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej 
powierzchni. 
Sposób użycia: 
1. Aplikuj na chłodny lakier  
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu 
3. Rozcieńczenie pianownica 1:5-1:15, opryskiwacz 1:20-1:50 
4. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Pianownica, opryskiwacz, wytwornica piany.

DETAILING CITRIC FOAM    
Wysoce skoncentrowana piana aktywna o lekko kwaśnym od-
czynie i zapachu owoców tropikalnych. Tworzy gęstą pianę  
o konsystencji kremu. Jest bezpieczna dla powłok cera-
micznych. Dzięki wysokiej zawartości surfaktantów doskona-
le zmiękcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia z mytej po-
wierzchni oraz usuwa water spoty.
Sposób użycia:
1. Aplikuj na chłodny lakier
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Rozcieńczenie 1:5-1:15
4. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Pianownica, opryskiwacz, wytwornica piany.

SCENT 
TROPICAL
FRUITS

SCENT 
PEPPER MINT

SCENT 
MULTIFRUIT

09

Elite Detailer, to marka stworzona przez firmę ProElite, 
polskiego producenta chemii i kosmetyki samochodowej.

0,5l  1l  5l  1l  5l  
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PREMIUM WASH

DETAILING 
SHAMPOO BANANA
Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH  
i przyjemnym bananowym zapachu. Tworzy gęstą, sta-
bilną pianę aktywną, która doskonale zmiękczy wszelki 
brud. Wyśmienicie usuwa zanieczyszczenia, zapewnia 
optymalny poślizg gąbek i rękawic do mycia. W pełni 
bezpieczny dla powłok oraz wosków. 

PROFESSIONAL 
GLASS CLEANER
Preparat do mycia szyb i luster. Znakomicie likwiduje 
wszelki brud, w tym trudne do usunięcia zanieczysz-
czenia organiczne i mineralne takie jak ptasie odcho-
dy, water spoty oraz film nikotynowy.  Szybko odparo-
wuje, nawet w niskich temperaturach. Bezpieczny dla 
przyciemnianych szyb. Nie pozostawia po sobie smug, 
nie wymaga długiego polerowania.

Cechy produktu:
▷ neutralne pH
▷ bezpieczny dla powłok ceramicznych i wosków
▷ gęsta, aktywna piana
▷ nadaje poślizg dla gąbek i rękawic do mycia
▷ przyjemny bananowy zapach
▷ doskonałe właściwości myjące
▷ wysoka wydajność
▷ wysoka zawartość surfaktantów
▷ kontrola poziomu piany, szybkie wypłukiwanie  

i wygaszanie piany

Cechy produktu:
▷ nie pozostawia smug
▷ szybko odparowuje w niskich temperaturach
▷ bezpieczny dla przyciemnianych szyb
▷ doskonałe właściwości myjące
▷ usuwa trudne zabrudzenia, tłuszcze, film nikotynowy
▷ nie wymaga długiego polerowania
▷ wysoka wydajność

Produkty z tej linii służą do mycia zasadniczego, ich skład gwarantuje odpowiedni poślizg dla gąbek i rękawic.

DETAILING SHAMPOO
 BANANA

DETAILING SHAMPOO 
APPLE MINT

MOTO WASHER PROFESSIONAL 
GLASS CLEANER

1l  5l  0,5l  5l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.

1l  5l  1l  5l  
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DETAILING SHAMPOO BANANA
Wysoce skoncentrowany szampon o neutralnym pH i zapachu banana. 
Tworzy gęstą i stabilną aktywną pianę doskonale zmiękczając brud. 
Dzięki wysokiej zawartości składników powierzchniowo czynnych  
doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia i zapewnia optymalny poślizg  
gąbek i rękawic do mycia. Bezpieczny dla powłok i wosków. 
Sposób użycia:
Zalecana metoda mycia „na dwa wiadra”.
1. Aplikuj na chłodny lakier
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Rozcieńczenie od 1:100-1:300
4. Myj auto od góry do dołu nanosząc roztwór rękawicą lub miękką gąbką
5. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Mycie ręczne, pianownica.

PROFESSIONAL GLASS CLEANER   
Preparat do mycia szyb i luster. Doskonale usuwa wszelkie zanieczysz-
czenia w tym trudne do usunięcia zanieczyszczenia organiczne i mi-
neralne takiej jak: ptasie odchody, water spoty oraz film nikotynowy. 
Szybko odparowuje nawet w niskich temperaturach i nie pozostawia  
po sobie smug.
Sposób użycia:
1. Nanieś na  chłodną szklaną powierzchnię za pomocą spryskiwacza 
2. Wypracuj  do sucha mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Atomizer.

PREMIUM WASH

SCENT 
BANANA

DETAILING SHAMPOO APPLE MINT  
Wysoce skoncentrowany szampon o delikatnie kwaśnym odczy-
nie  pH i zapachu jabłka z miętą. Tworzy gęstą i stabilną aktyw-
ną pianę doskonale zmiękczając brud. Dzięki wysokiej zawar-
tości składników powierzchniowo czynnych doskonale usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia i zapewnia optymalny poślizg gąbek 
i rękawic do mycia. Bezpieczny dla powłok i wosków. 
Sposób użycia: 
Zalecana metoda mycia „na dwa wiadra”.
1. Aplikuj na chłodny lakier 
2. Nie aplikuj w bezpośrednim słońcu
3. Rozcieńczenie od 1:100 -1:300
4. Myj auto od góry do dołu nanosząc roztwór rękawicą 
 lub miękką gąbką 
5. Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Mycie ręczne, pianownica.

MOTO WASHER   
Zasadowy koncentrat do usuwania tłustych osadów i nalotów 
występujących wewnątrz komory silnika. Dzięki odpowiednio 
wyselekcjonowanym składnikom jest bezpieczny dla elemen-
tów plastikowych i gumowych. Nie powoduje powstania bia-
łych nalotów na elementach plastikowych i gumowych.
Sposób użycia: 
1. Rozcieńcz w zależności od zabrudzeń 1:5-1:10
2. Aplikuj na chłodny silnik
3. Wypracuj produkt pędzelkiem
4 Spłucz dokładnie wodą
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

SCENT 
APPLE MINT

0,5l  5l  1l  5l  1l  5l  1l  5l  
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DECONTAMINATION

DE-IRON RED
Wysoce zaawansowany technologicznie, pH-neutral-
ny, o przyjemnym miętowym zapachu, żelowy preparat  
do usuwania zanieczyszczeń metalicznych i lotnej rdzy.  
Zapewnia tzw. efekt „krwawienia”, czyli czerwienienia 
się wszystkich metalicznych zabrudzeń na lakierze. 
Bezpieczny dla wszystkich powierzchni, lakieru, szkła 
i plastików. Wysoka lepkość produktu zapewnia długi 
czas pozostania specyfiku na czyszczonej powierzchni 
i głęboką penetrację zanieczyszczeń.

TAR&GLUE
Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń z żywicy, 
smoły, pozostałości po kleju i naklejkach oraz asfaltu. 
Dzięki neutralnemu pH jest bezpieczny dla wszystkich 
powierzchni szkła, plastików, chromu, wosków oraz 
powłok ceramicznych. Preparat posiada przyjemny cu-
kierkowy zapach, co zapewnia wysoki komfort stosowa-
nia żelu. Dzięki wysokiej lepkości produkt na długo po-
zostaje na czyszczonej powierzchni i głęboko penetruje 
zabrudzenia.

Cechy produktu:
▷ neutralne pH
▷ „efekt krwawienia”, zmiana koloru
▷ bezpieczny dla wszystkich powierzchni, szkła, 

plastiku, chromu, aluminium
▷ przyjemny zapach mięty
▷ wysoka wydajność
▷ wysoka zawartość składników powierzchniowo 

czynnych
▷ konsystencja gwarantująca długi czas pozostania 

na czyszczonej powierzchni
▷ usuwa 100% zanieczyszczeń metalicznych  

i lotnej rdzy

Cechy produktu:
▷ neutralne pH
▷ wysoka zawartość składników powierzchniowo 

czynnych
▷ przyjemny zapach 
▷ wysoka wydajność
▷ bezpieczny dla wszystkich powierzchni, szkła, 

plastiku, chromu i aluminium
▷ konsystencja gwarantująca długi czas pozostania na 

czyszczonej powierzchni
▷ usuwa 100% zanieczyszczeń ze smoły, asfaltu  

i żywicy
▷ usuwa pozostałości po kleju i naklejkach

Produkty z tej linii służą do dogłębnego oczyszczenia lakieru z nalotów metalicznych, lotnej rdzy, smoły, żywicy i asfaltów. 
Po zastosowaniu tych produktów lakier jest dokładnie oczyszczony i gotowy do aplikacji wosków i powłok.

IPA 
CLEANER

CAR PAINT 
CLEANER

LUBRICANTE 
CLAY

WATER SPOTCLAY 
PERFECT 

SOFT 

CLAY 
PERFECT 

MEDIUM  

CLAY 
PERFECT 

HARD 

TAR&GLUE DE-IRON  
RED

0,5l  5l  
750ml  750ml  

5l  0,5l  
100g 100g 100g

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.

750ml  750ml  
5l  0,5l  
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DECONTAMINATION

DE-IRON  RED
Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń metalicznych i lotnej rdzy 
o neutralnym pH i efekcie „krwawienia”. Bezpieczny dla wszystkich po-
wierzchni. Preparat posiada zapach mięty pieprzowej dzięki czemu aplika-
cja i praca z nim jest przyjemniejsza.
Sposób użycia:
1.  Nanieś na chłodną karoserię za pomocą spryskiwacza  
2. Pozostaw na kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia 
3. W razie konieczności wypracuj środek na mytej powierzchni pędzlem  

lub delikatną szczoteczką 
4. Po zmianie barwy na czerwoną dokładnie opłucz wodą
Sposób aplikacji: Atomizer.

TAR&GLUE    
Żelowy preparat do usuwania zanieczyszczeń z żywicy, smoły oraz as-
faltu. Dzięki neutralnemu pH jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni  
w tym wosków oraz powłok. Preparat posiada przyjemny cukierkowy za-
pach, dzięki czemu aplikacja i praca z nim jest przyjemna.
Sposób użycia:
1.  Nanieś na chłodną karoserię za pomocą spryskiwacza  
2. Pozostaw na kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia 
3. W razie konieczności wypracuj środek na mytej powierzchni pędzlem  

lub delikatną szczoteczką 
4. Spłucz dokładnie wodą 
Sposób aplikacji: Atomizer.

SCENT 
PEPPER MINT

SCENT 
CANDY

IPA CLEANER  
Alkohol izopropylowy 99%, odtłuszcza lakier. Obojętny che-
micznie dla większości materiałów. 
Sposób użycia: 
1. Nanieś na  chłodną powierzchnię karoserii za pomocą spry-

skiwacza  
2. Mikrofibrą wypracuj produkt 
3. Przejdź do kolejnego elementu
Sposób aplikacji: Atomizer.

CLAY PERFECT SOFT    
Delikatna i bezpieczna dla lakieru glinka o niskiej agresywno-
ści do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z karoserii. Glin-
ka dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie kruszy się  
i szybko uzyskuje pożądaną konsystencję. 
Sposób użycia: 
1. Rozgnieć glinkę w dłoniach
2. Nanieś lubrykant na czyszczona powierzchnie i rozpocznij 

glinkowanie
Sposób aplikacji: Aplikacja ręczna.

CAR PAINT CLEANER
Czysty cleaner do lakieru na bazie wody bez dodatku roz-
puszczalników oraz środków ściernych. Bezpieczny dla la-
kieru. Doskonale usuwa wcześniej aplikowane woski oraz od-
tłuszcza lakier przygotowując go do kolejnych aplikacji. 
Sposób użycia:
1. Nanieś na  chłodną powierzchnię karoserii za pomocą spry-

skiwacza  
2. Mikrofibrą wypracuj produkt 
3. Przejdź do kolejnego elementu 
Sposób aplikacji: Opryskiwacz, aplikator.

750ml  750ml  
5l  

100g
5l  

750ml  
0,5l  5l  
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Elite Detailer, to połączenie 
doświadczenia, praktyki i pasji.

CLAY PERFECT HARD  
Delikatna i bezpieczna dla lakieru glinka o wysokiej agresyw-
ności do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z karoserii. Glin-
ka dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie kruszy się  
i szybko uzyskuje pożądaną konsystencję.
Sposób użycia: 
1. Rozgnieć glinkę w dłoniach
2. Nanieś lubrykant na czyszczona powierzchnie i rozpocznij 

glinkowanie
Sposób aplikacji: Aplikacja ręczna.

LUBRICANTE CLAY    
Lubrykant o zapachu grejfruta. Zapewnia idealny poziom po-
ślizgu podczas pracy z glinkami. Dzięki neutralnemu pH oraz 
odpowiedniej kompozycji składników nie rozpuszcza żadnej 
glinki.
Sposób użycia: 
1. Nanieś lubrykant na lakier za pomocą spryskiwacza
2. Rozpocznij glinkowanie
3. Uzupełniaj produkt w miarę wysychania
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

CLAY PERFECT MEDIUM    
Delikatna i bezpieczna dla lakieru glinka o średniej agresyw-
ności do usuwania wszelkich zanieczyszczeń z karoserii. Glin-
ka dzięki odpowiednio dobranym składnikom nie kruszy się  
i szybko uzyskuje pożądaną konsystencje.
Sposób użycia: 
1. Rozgnieć glinkę w dłoniach
2. Nanieś lubrykant na czyszczona powierzchnie i rozpocznij 

glinkowanie
Sposób aplikacji: Aplikacja ręczna.

DECONTAMINATION

SCENT 
GRAPEFRUIT

SCENT 
GRAPEFRUIT

WATER SPOT
Innowacyjny produkt do usuwania śladów po twardej wodzie 
na karoserii szybach o przyjemnym zapachu kawy z wanilią. 
Usuwa sole, jony metali i kamień krzemionkowy powstający 
na powłokach.
Sposób użycia:
1. Nanieś na chłodną powierzchnię karoserii za pomocą 
 spryskiwacza  
2. Wypracuj produkt pędzelkiem lub mikrofibrą 
3. Nie dopuść do zaschnięcia na lakierze 
4. Przejdź do kolejnego elementu
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

 
SCENT 
VANILLA
COFFE

100g 100g
0,5l  0,5l  

SCENT 
GREEN APPLE
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WAX & PROTECT

CARNAUBA WAX
Dwufazowy, płynny wosk z dużą zawartością brazy-
lijskiej Carnauby. Wysoce zaawansowany technolo-
gicznie produkt nadaje lakierowi połysk i głębię kolo-
ru. Trwale zabezpiecza przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych.  Polerowanie i docieranie 
produktu jest proste i szybkie, a wszystko dzięki sta-
rannie wyselekcjonowanym składnikom wosku. Produkt 
szybko odparowuje i nie pozostawia smug.

QUICK DETAILER
Wysoce zaawansowany technologicznie produkt na 
bazie polimerów i wosków syntetycznych o zapachu 
czekolady. Czyści lakier, nadaje doskonały połysk, 
wydobywa głębię koloru oraz zabezpiecza przed szko-
dliwym działaniem warunków atmosferycznych. Pozo-
stawia długo utrzymujący się efekt hydrofobowy. Duża 
zawartość polimerów i wosków syntetycznych gwaran-
tuje długotrwały efekt. Dzięki starannie wyselekcjono-
wanym składnikom, polerowanie i docieranie produktu 
jest szybkie i wygodne. Produkt szybko odparowuje i  
nie pozostawia smug.Cechy produktu:

▷ wysoka zawartość naturalnej Carnauby
▷ nie pozostawia smug
▷ nie wymaga długiego docierania
▷ długotrwałe zabezpieczenie lakieru
▷ wysoka hydrofobowość 
▷ opóźnia osiadanie brudu
▷ wydobywa głębię koloru
▷ pozostawia wizualny efekt „mokrego lakieru”
▷ przyjemny zapach

Cechy produktu:
▷ wysoka zawartość polimerów
▷ nie pozostawia smug
▷ nie wymaga długiego docierania
▷ długotrwałe zabezpieczenie lakieru
▷ usuwa water spoty i zabrudzenia organiczne
▷ wysoka hydrofobowość 
▷ opóźnia osiadanie brudu
▷ wydobywa głębię koloru
▷ przyjemny zapach

Produkty z tej linii to wysoko zaawansowane technologicznie woski i polimery, służą do zabezpieczania i odżywiania lakieru

HYDRO WAX 
ESSENTIALE  

AIO SUPER HYDRO WAX 
READY 

CARNAUBA 
WAX

QUICK 
DETAILER

750ml  750ml  
0,5l  5l  0,5l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.

750ml  
5l  
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CARNAUBA WAX
Wysoce zaawansowany technologicznie, dwufazowy płynny wosk z dużą  
zawartością brazilijskiej carnauby. Nadaje lakierowi połysk i głębie koloru. 
Trwale zabezpiecza przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki 
starannie wyselekcjonowanym składnikom, polerowanie i docieranie pro-
duktu jest proste i szybkie. Produkt nie pozostawia smug.
Sposób użycia:
1. Przed zastosowaniem wstrząśnij
2. Nanieś na suchą i czystą powierzchnię jednego elementu za pomocą 

opryskiwacza lub bezpośrednio na mikrofibrę
3. Wypracuj produkt miękką mikrofibrą
Sposób aplikacji: Atomizer.

QUICK DETAILER     
Wysoce zaawansowany technologicznie produkt na bazie polimerów i wo-
sków syntetycznych o zapachu czekolady. Czyści lakier, nadaje doskonały 
połysk oraz zabezpiecza przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. 
Pozostawia długo utrzymujący się efekt hydrofobowy. Dzięki starannie wy-
selekcjonowanym składnikom, polerowanie i docieranie produktu jest pro-
ste i szybkie. Produkt nie pozostawia smug.
Sposób użycia:
1. Przed zastosowaniem wstrząśnij
2. Nanieś na suchą i czystą powierzchnię jednego elementu za pomocą 

opryskiwacza 
3. Wypracuj produkt miękka mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Atomizer.

WAX & PROTECT

SCENT 
BANANA

SCENT 
CHOCOLATE

HYDRO WAX READY   
Płynny wosk syntetyczny nakładany na mokra lub suchą 
powierzchnie. Posiada doskonałe właściwości hydrofobowe, 
nadaje wysoki połysk i wydobywa głębię koloru. Zabezpie-
cza lakier przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki staran-
nie wyselekcjonowanym składnikom, polerowanie i docieranie 
produktu jest proste i szybkie. Produkt nie pozostawia smug. 
Sposób użycia: 
1. Nanieś na mokrą lub sucha powierzchnie za pomocą opry-

skiwacza 
2. Wypracuj produkt do sucha miękką mikrofibrą
Sposób aplikacji: Opryskiwacz, aplikator.

AIO SUPER     
Innowacyjny produkt 3 in 1, zawiera cleaner, glaze i sealent. 
Czyści, maskuje drobne niedoskonałości i zabezpiecza lakier. 
Pozostawia trwała powłokę hydrofobową. Dzięki starannie wy-
selekcjonowanym składnikom, polerowanie i docieranie pro-
duktu jest proste i szybkie. Produkt nie pozostawia smug.
Sposób użycia: 
1. Przed zastosowaniem wstrząśnij
2. Nanieś na aplikator gąbkowy lub z mikrofibry i rozprowadź 

cienką warstwę na lakierze
3. Odczekaj ok. 10 minut i wypracuj powierzchnie mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Aplikator.

HYDRO WAX ESSENTIALE  
Płynny wosk syntetyczny nakładany na mokra lub suchą 
powierzchnie. Posiada doskonałe właściwości hydrofobowe, 
nadaje wysoki połysk i wydobywa głębie koloru. Zabezpie-
cza lakier przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki staran-
nie wyselekcjonowanym składnikom, polerowanie i docieranie 
produktu jest proste i szybkie. Produkt nie pozostawia smug. 
Sposób użycia:
1. Rozcieńczenie w pianownicy 1:20–1:50, w opryskiwaczu 

1:100-1:400
2. Nanieś na mokrą lub sucha powierzchnie za pomocą opry-

skiwacza
3. Wypracuj produkt do sucha miękka mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Opryskiwacz, pianownica.

SCENT 
JOY

SCENT 
CHERRY

SCENT 
PINA COLADA

750ml  
0,5l  5l  

750ml  
5l  

750ml  
0,5l  
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WHEEL& PLASTIC

RED SHOCK RIM
Żelowy preparat o neutralnym pH i przyjemnym za-
pachu kawy do  usuwania zanieczyszczeń metalicz-
nych  oraz nalotów z klocków hamulcowych z każde-
go rodzaju felg oraz lakieru. Bezpieczny dla każdego 
rodzaju felg, chromu, niklu, plastików oraz lakierów. 
Tworzy efekt „krwawienia felg”, czyli czerwienienia 
się wszystkich metalicznych zabrudzeń na lakierze. 
Zmienia kolor na czerwony i fioletowy. Wysoka lepkość 
produktu zapewnia długi czas pozostania preparatu na 
czyszczonej powierzchni i głęboką penetrację zanie-
czyszczeń.

RIM WAX
Wysoce zaawansowany technologicznie syntetyczny 
wosk  do felg o orzeźwiającym zapachu melona.  Chroni 
przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycz-
nych, wnikaniem w strukturę felgi pyłu z klocków ha-
mulcowych oraz zapobiega ponownemu osadzaniu się 
brudu. Pozostawia długotrwały połysk i hydrofobową 
powłokę ochronną.

Cechy produktu:
▷ neutralne pH
▷ efekt krwawienia, zmiana koloru
▷ bezpieczny dla wszystkich powierzchni, szkła, 

plastiku, chromu, aluminium
▷ przyjemny zapach kawy
▷ wysoka wydajność
▷ wysoka zawartość składników powierzchniowo 

czynnych
▷ konsystencja gwarantuje długi czas pozostania na 

czyszczonej powierzchni
▷ usuwa 100% zanieczyszczeń metalicznych, lotnej rdzy 

i pyłu z klocków hamulcowych

Cechy produktu:
▷ łatwa aplikacja
▷ tworzy powłokę ochronną
▷ przyjemny zapach
▷ wysoka hydrofobowość
▷ nadaje wysoki połysk
▷ opóźnia osiadanie brudu 
 i pyłu z klocków hamulcowych

Produkty z tej linii służą do czyszczenia i konserwacji opon, felg i plastików zewnętrznych.

RED SHOCK 
RIM

TIRE 
CLEANER 

CREME TIRE 
DRESSING

RIM WAX PLASTIC EXT 
DRESSING

QUICK TIRE 
DRESSING

750ml  300g
1l  5l  0,5l  5l  0,5l  5l  0,5l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.
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RED SHOCK RIM
Żelowy preparat o neutralnym pH i zapachu kawy do usuwania zanieczysz-
czeń metalicznych  oraz nalotów z klocków hamulcowych z każdego rodza-
ju felg. Bezpieczny dla każdego rodzaju felg, chromu, niklu oraz lakierów. 
Tworzy efekt „ krwawienia felg”.
Sposób użycia:
1. Aplikuj na chłodną felgę
2. Pozostaw na kilka minut
3. Po zmianie barwy na czerwoną dokładnie opłucz wodą
Sposób aplikacji: Atomizer.

RIM WAX   
Wysoce zaawansowany technologicznie syntetyczny wosk do felg o zapa-
chu melona. Chroni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycz-
nych, wnikaniem w strukturę felgi pyłu z klocków hamulcowych oraz zapo-
biega ponownemu osadzaniu się brudu. Pozostawia długotrwały połysk felg 
i hydrofobową powłokę ochronna.
Sposób użycia:
1. Nanieś na czystą i suchą felgę za pomocą aplikatora 
2. Rozprowadź równomiernie po powierzchni 
3. Pozostaw do wyschnięcia 5-10min.
4. Wypracuj suchą mikrofibrą
Sposób aplikacji: Aplikator.

WHEEL& PLASTIC

SCENT 
CHERRY

PLASTIC EXT DRESSING     
Dressing do plastików zewnętrznych o zapachu owoców tro-
pikalnych. Przywraca elementom plastikowym dawny wygląd, 
wydobywa głębie koloru i zabezpiecza elementy przed utrata 
koloru. Pozostawia długotrwały efekt hydrofobowy.
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czystą i suchą powierzchnię za pomocą aplikatora
2. Rozprowadź równomiernie 
3. Nadmiar usuń suchą szmatką 
Sposób aplikacji: Aplikator.

SCENT 
PINA COLADA

SCENT 
TROPICAL
FRUITS

750ml  300g
0,5l  5l  0,5l  5l  

QUICK TIRE DRESSING  
Szybki i łatwy w aplikacji dressing do opon o zapachu gumy 
balonowej. Przywraca naturalny wygląd, zabezpiecza przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, pozo-
stawia satynowe wykończenie. Dzięki zawartości żywic i krze-
mionki pozostawia długotrwały efekt nowej opony. 
Sposób użycia: 
1. Nanieś ma czystą i suchą oponę za pomocą aplikatora 

lub atomizera
2. Nadmiar produktu usuń suchą szmatką 
Sposób aplikacji: Atomizer, aplikator.
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CREME TIRE DRESSING  
Wyjątkowo trwały krem do opon oraz elementów gumowych o zapachu cukierków. 
Pozwala na uzyskanie trwałej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi, zapo-
biega starzeniu się gumy. Pozostawia długotrwały efekt hydrofobowy. Dwa efekty 
wykończenia w zależności od sposobu użycia Zawiera żywicę i krzemionki.
Sposób użycia: 
Wykończenie mat: 

1. Nanieś na czystą i suchą oponę za pomocą aplikatora 
2. Rozprowadź równomiernie 
3. Wytrzyj do sucha  

Wykończenie połysk: 
1. Nanieś na czystą i suchą oponę za pomocą aplikatora 
2. Rozprowadź po powierzchni 
3. Pozostaw do wyschnięcia 
4. Dla lepszego efektu powtórz kroki 1-3

Sposób aplikacji: Aplikator.

TIRE CLEANER     
Innowacyjny produkt do mycia i odtłuszczania  opon o zapachu 
słodkich owoców. Przygotowuje opony do nałożenia dresingu, 
usuwa wcześniej nałożone dresingi, poprzez wypieranie wody 
przyspiesza proces wysychania opon.
Sposób użycia: 
1. Rozcieńczenie 1:10
2. Nanieś na oponę przy pomocy opryskiwacza
3. Wypracuj produkt gąbka lub pędzlem
4. Spłucz dokładnie wodą 
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

WHEEL& PLASTIC

SCENT 
SWEET
FRUITS

SCENT 
CANDY

 

Elite Detailer to marka polskiej ekskluzywnej chemii i kosmetyków 
samochodowych powstała z myślą o bardzo wymagających klien-
tach – studiach auto detailingu oraz miłośnikach pielęgnacji po-
jazdu. 

Pomysł na stworzenie marki wyszedł od producenta chemii samo-
chodowej – firmy ProElite, która od 16 lat tworzy unikalne receptu-
ry. Do projektu wkrótce dołączyła grupa detailerów, którzy na co 
dzień prowadzą studia auto detailingu i doskonale znają potrzeby 
swoich klientów. Tak narodził się Elite Detailer.

W trakcie trwających ponad rok wspólnych prac w laboratorium 
spędziliśmy setki godzin na testowaniu produktów, aby stworzyć 
preparaty, które zadowolą nawet najbardziej wymagających odbior-
ców.  Do stworzenia innowacyjnej serii chemii i kosmetyków samo-
chodowych używamy surowców i komponentów największych, reno-
mowanych producentów na świecie. 

Każdy z produktów, który oddajemy w Państwa ręce, jest owocem  
tej wyjątkowej współpracy ekspertów, wieloletnich praktyków  
i prawdziwych pasjonatów detailingu. 

Od profesjonalistów dla profesjonalistów 
i pasjonatów.

1l  5l  0,5l  
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INTERIOR CARE

UV PROTECTION 
DRESSING
Ekskluzywny dressing  o zapachu czekolady do wszyst-
kich tworzyw we wnętrzu pojazdu. Odżywia i wydobywa 
kolor z plastików, winylu, gumy i elementów lakierowa-
nych, przywracając im pierwotny blask i pozostawiając 
satynowe wykończenie. Produkt zawiera filtr UV oraz 
procedurę antystatyczną opóźniającą osiadanie kurzu 
i brudu.

MOTO GLOSS
Innowacyjny, wysoce zaawansowany technologicznie 
preparat przywracający czerń plastikowym i gumo-
wym elementom komory silnika. Gwarantuje trwały 
efekt antystatyczny i antysoilingowy, co zapobiega 
ponownemu osiadaniu brudu. Zabezpiecza i odżywia 
elementy gumowe i plastikowe, opóźniając proces ich 
starzenia się i pękania elementów gumowych. Szybka i 
łatwa aplikacja na mokry silnik oraz brak konieczności 
docierania produktu znacznie przyspiesza pracę.

Cechy produktu:
▷ przyjemny zapach
▷ wysoka wydajność
▷ zawiera filtr UV
▷ wydobywa głębię koloru
▷ procedura antystatyczna opóźnia  

osiadanie kurzu i brudu
▷ odżywia elementy plastikowe
▷ łatwa aplikacja

Cechy produktu:
▷ szybka aplikacja na mokre elementy
▷ nowość w branży
▷ odżywia elementy gumowe i plastikowe
▷ wysoka wydajność
▷ efekt antystatyczny i antysoiligowy – opóźnia 

osiadanie brudu i kurzu

APC – uniwersalny, wielozadaniowy środek czyszczą-
cy, może być stosowany do czyszczenia zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Sprawdzi się również 
do czyszczenia rozmaitych materiałów w zależności  
od stężenia. Produkty dedykowane: APC Hard, APC 
Soft, APC ready.

AIO - środek typu 3w1, oczyszcza, usuwa rysy i nabłysz-
cza lakier, może być aplikowany ręcznie lub za pomocą 
maszyny . Produkt dedykowany: AIO Super.

CLEANER - specyfik do dokładnego oczyszczania la-
kieru przez woskowaniem, może posiadać właściwości 
ścierne. Oczyszcza lakier z pozostałości starych past 
polerskich i wosków. Wpływa na trwałość nakładanego 
wosku. Produkt dedykowany: Car Paint Cleaner.

DEAIRONIZATOR - środek służący do dekontaminacji 
lakieru, usuwa zanieczyszczenia metaliczne, lotną rdzę 
oraz nalot z klocków hamulcowych. Produkt dedykowa-
ny: De-Iron Red.

DEKONTAMINACJA - proces mający na celu dogłęb-
ne oczyszczenie lakieru z opiłków metalu, rdzy lotnej, 
smoły, żywicy i asfaltu. Produkty dedykowane: Tar&Glu, 
De-Iron Red, Clay Perfect Medium. 

DUAL ACTION - rodzaj maszyny polerskiej mimośrodko-
wej, oprócz ruchu obrotowego oscyluje na boki.  Ze wzglę-
du na dość łatwą obsługę polecana dla amatorów.

FLUFFY - określenie ręcznika do osuszania lakieru po my-
ciu.

GLAZE - politura, odżywia lakier i tworzy efekt mokre-
go połysku, tzw. „wet look”. Produkty dedykowane: Hydro 
Wax Essentiale, Hydro Wax Ready.

GLINKA (CLAY BAR) - ( Clay Bar) – plastyczna masa słu-
żąca do głębokiego oczyszczania lakieru, pozostawiając 
go idealnie czystym i gładkim. Produkt dedykowany: Clay 
Perfect Medium.

IPA - alkohol izopropylowy, służy do odtłuszczania lakieru 
oraz inspekcji lakieru po polerowaniu, usuwa resztki past, 
wosków i wypełniaczy. Produkt dedykowany: IPA Cleaner.

LUBRYKANT - środek nadający poślizg podczas glinkowa-
nia lakieru. Produkt dedykowany: Lubricante Clay.

MYCIE DEATILINGOWE – to wieloetapowy proces mycia 
pojazdów, zabiegom podlega każdy element i zakamarek 
pojazdu. W trakcie mycia deatilingowego usuwa się smo-
łę, żywice, lotną rdze, naloty z klocków hamulcowych oraz 
owady.

ONE STEP - jednoetapowa korekta lakieru.

PRE WASH - proces mycia wstępnego mający na celu  
zmiękczenie i usunięcie brudu, przygotowując lakier  
do mycia zasadniczego. Produkty dedykowane: linia Pre-
Wash.

POWŁOKA CERAMICZNA - ochronna warstwa ceramicz-
na nakładana na lakier, utrzymuje się do 5 lat. Pogłę-
bia kolor, chroni przed szkodliwymi działaniami warun-
ków atmosferycznych i drobnymi zarysowaniami. Działa  
hydrofobowo, nakładana tylko w studiach detailingu.

QUICK DETAILER - wosk w płynie, czyści i zabezpiecza 
lakier, usuwa ślady po twardej wodzie, nadaje połysk  
i chroni przed osiadaniem brudu. Produkt dedykowany: 
Quick Detailer.

QUICK WAX - szybki wosk w sprayu, zabezpiecza przed 
negatywnymi skutkami działań warunków atmosferycz-
nych, pogłębia kolor, nadaje połysk. Produkt dedykowa-
ny: Carnauba Wax.

SEALANT - polimer, wosk syntetyczny, nadaje połysk 
i chroni przed szkodliwymi działaniami warunków at-
mosferycznych, bardziej trwały od wosków naturalnych. 
Produkty dedykowane: Hydro Wax Essentiale, Hydro 
Wax Ready.

TWO BUCKET - detailingowe mycie na dwa wiadra, mi-
nimalizuje możliwość porysowania lakieru brudną gąbką 
lub rękawicą.

WAFEL - ręcznik do osuszania lakieru po myciu, nazwa 
wzięła się od struktury tkaniny, która przypomina wafel.

POJĘCIOWY NIEZBĘDNIK PASJONATA DETAILINGU
W auto detailingu spotykamy się z wieloma specjalistycznymi nazwami i pojęciami.  Kilka najbardziej kluczowych postaramy się Państwu przybliżyć:



Produkty z tej linii służą do czyszczenia i zabezpieczania wnętrza pojazdu, produkty zawierają filtry UV

UV PROTECTION 
DRESSING

LEATHER 
CLEANER

APC 
READY 

MOTO GLOSS LEATHER 
CREME 

LEATHER 
SUPER  2 IN 1

INTERIOR CARE

GUM SHINER MILK 
DRESSING 

QUICK 
PLASTIC 

MOVE

GUM 
PROTECTOR 

 ODOUR 
OUT GO

 APC HARD

200ml  0,5l  0,5l  5l  0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  1l  5l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.
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UV PROTECTION DRESSING
Quick detailer o zapachu  czekolady do wnętrza pojazdu. Odżywia i wydo-
bywa kolor z plastików, winylu i gumy przywracając im pierwotny blask, 
pozostawiając satynowe wykończenie. Zawiera filtr UV oraz procedurę an-
tystatyczna.
Sposób użycia:
1. Nanieś na czystą i suchą powierzchnię za pomocą atomizera lub aplikatora
2. Rozprowadź równomiernie po powierzchni
3. Pozostaw do wyschnięcia
4. Nadmiar usuń suchą mikrofibra.
Sposób aplikacji: Atomizer, aplikator

MOTO GLOSS      
Innowacyjny, wysoce zaawansowany technologicznie preparat przywraca-
jący czerń elementom plastikowym i gumowym komory silnika. Gwarantu-
je trwały efekt antystatyczny i antysoilingowy, co zapobiega ponownemu 
osiadaniu brudu. 
Sposób użycia:
1. Czystą komorę silnika spryskać równomiernie i pozostawić do wyschnięcia
2. Można aplikować na mokre elementy 
Sposób aplikacji: Atomizer, opryskiwacz.

INTERIOR CARE

SCENT 
CHOCOLATE

SCENT 
COCONUT

LEATHER SUPER  2 IN 1  
Nowatorski produkt zawierający cleaner oraz odzywki. Czyści 
i konserwuje elementy skórzane. Posiada filtr UV. Zmiękcza  
i zabezpiecza elementy skórzane przed ponownym zabrudze-
niem.
Sposób użycia: 
1. Nanieść na powierzchnie za pomocą  aplikatora
2. Wypracuj produkt miękka mikrofibra
Sposób aplikacji: Aplikator.

LEATHER CLEANER  
Innowacyjny stworzony na bazie wody i bezpieczny dla deli-
katnych powierzchni cleaner do skór. Doskonale usuwa rożnego 
rodzaju plamy i zabrudzenia, niweluje nieprzyjemne zapachy, 
nie powoduje przebarwień. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Sposób użycia: 
1. Nanieść na czyszczoną powierzchnie za pomocą spryskiwa-

cza lub aplikatora
2. Wypracuj produkt szczoteczką z miękkim włosiem 
3. Usuń resztę produktu czystą mikrofibrą
4. Pozostaw do wyschnięcia i zabezpiecz powierzchnię Leather 

Creme 
Sposób aplikacji: Atomizer, aplikator.

SCENT 
NEW LEATHER

SCENT 
NEW LEATHER

0,5l  0,5l  0,5l  0,5l  5l  
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APC READY   
Gotowy do użycia uniwersalny środek do czyszczenia wszyst-
kich powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Doskonale 
penetruje zabrudzenia i pozostawia przyjemny zapach. Jest 
bezpieczny dla delikatnych materiałów i tworzyw wewnątrz 
pojazdu.
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czyszczoną powierzchnie za pomocą spryskiwacza 

lub uprzednio spryskanej ściereczki
2. Wypracuj produkt na powierzchni mikrofibrą lub pędzelkiem
3. Usuń nadmiar czystą mikrofibrą
Sposób aplikacji: Spryskiwacz i mikrofibra.

GUM SHINER     
Innowacyjny gotowy do użycia preparat do renowacji dywa-
ników gumowych, przywraca pierwotną czerń gumie, ułatwia 
kolejne mycie i nie powoduje śliskości wycieraczek.
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czysty i suchy dywanik za pomocą atomizera 
2. Rozprowadź równomiernie po powierzchni mikrofibrą 
3. Pozostaw do wyschnięcia. 
4. Nadmiar usuń suchą mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Atomizer.

SCENT 
MELON

INTERIOR CARE

QUICK PLASTIC MOVE   
Szybki dressing do plastików wewnętrznych o zapachu  
pinacolady. Doskonale odświeża elementy plastikowe pojazdu 
nadając im satynowe wykończenie. Chroni przed działaniem 
promieni UV, posiada procedurę anty-statyczną. 
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czystą i suchą powierzchnię za pomocą aplikatora 

lub mikrofibry
2. Rozprowadź równomiernie i pozostaw do wyschnięcia
3 Nadmiar usuń suchą mikrofibrą
Sposób aplikacji: Atomizer lub aplikator.

GUM PROTECTOR       
Preparat do konserwacji uszczelek samochodowych. Zaawan-
sowana formuła chroni przed pękaniem, nawilża i zabezpiecza 
przed przymarzaniem.
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czystą i suchą uszczelkę za pomocą aplikatora  

w opakowaniu
2. Rozprowadź równomiernie i pozostaw do wyschnięcia
Sposób aplikacji: Aplikator.

MILK DRESSING   
Mleczko do pielęgnacji kokpitów o zapachu świeżych malin. 
Doskonale odświeża powierzchnie deski rozdzielczej i innych 
elementów plastikowych pozostawiając satynowe wykończe-
nie wnętrza. Działa antystatycznie. Posiada filtr UV.
Sposób użycia: 
1. Nanieś na czystą i suchą powierzchnię za pomocą aplikatora 

lub mikrofibry
2. Rozprowadź równomiernie i pozostaw do wyschnięcia
3. Nadmiar usuń suchą szmatką  
Sposób aplikacji: Aplikator, mikrofibra.

SCENT 
RASPBERRY

SCENT 
KIWI

SCENT 
PINA COLADA

0,5l  0,5l  200ml  0,5l  0,5l  

LEATHER CREME      
Krem do skory o neutralnym bezpiecznym pH. Doskonale pie-
lęgnuje i odżywia skórę, dodatkowo posiada filtr UV. Dosko-
nale konserwuje i zabezpiecza elementy skórzane oraz szwy. 
Dzięki odpowiedniej selekcji składników zmiękcza elementy 
skórzane i zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem.
Sposób użycia: 
1. Nanieś niewielką ilość na aplikator lub mikrofibrę i rozpro-

wadzić po powierzchni
2. Po 3-4 minutach wypoleruj powierzchnie mikrofibrą
Sposób aplikacji: Aplikator, mikrofibra.

SCENT 
NEW LEATHER

0,5l  
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APC HARD   
Skoncentrowany uniwersalny preparat myjący przeznaczony 
do ciężkich zabrudzeń kokpitów, plastików, winylu, tapicerek 
materiałowych oraz innych elementów wnętrza pojazdu o za-
pachu owoców leśnych. Nadaje się też do czyszczenia zabru-
dzeń na zewnątrz pojazdu.
Sposób użycia: 
1. Rozcieńczenie od 1:5-1:15
2. Nanieś na czyszczoną powierzchnie za pomocą spryskiwacza 

lub uprzednio spryskanej ściereczki
3. Wypracuj produkt na powierzchni mikrofibrą lub pędzelkiem
4. Usuń nadmiar czystą mikrofibrą 
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

ODOUR OUT GO     
Neutralizator zapachów wiąże lotne cząsteczki zapachu, 
pozwala zneutralizować trudne do usunięcia zapachy.
Sposób użycia: 
1. Rozpylić we wnętrzu pojazdu i na wykładzinie podłogi
2. Odczekać kilka minut
3 Odkurzyć wnętrze
4. W razie potrzeby powtórzyć czynność 
Sposób aplikacji: Atomizer.

INTERIOR CARE

SCENT 
FOREST
FRUITS

Linia Elite Detailer, to specjalistyczne kosmetyki 
do czyszczenia, renowacji i konserwacji wszystkich 
elementów zewnętrznych oraz wewnętrznych Two-
jego pojazdu.

0,5l  1l  5l  

40



TEXTILE CLEAN & PROTECT

TEXTILE PROTECTOR 
COATING
Wysoce zaawansowany technologicznie impregnat  
do tapicerek materiałowych oparty na nanotechnologii,  
który działa na zasadzie hydrofobizacji powierzchni. 
Zaimpregnowane tworzywo odpycha cząsteczki wody 
i brudu, nie pozwalając im wniknąć do wnętrza włó-
kien materiału, dzięki czemu tapicerka pozostaje dłu-
żej czysta. Przywraca tkaninom ich pierwotną barwę  
i żywe kolory. Dzięki filtrowi UV zabezpiecza przed 
ponowną utratą koloru. Produkt posiada wysoką odpor-
ność na ścieranie z tapicerek przez co efekt ochronny 
utrzymuje się przez długi czas.

TEXTILE HARD
Niskopienny preparat o zapachu kiwi do prania trud-
nych do usunięcia zabrudzeń z tapicerki i plastików 
wewnętrznych metodą szczotkową, ekstrakcyjną i przy 
pomocy odkurzaczy piorących. Znakomicie oddziela 
brud od włókna tkaniny co pozwala pozbyć się naj-
trudniejszych plam i zanieczyszczeń. Odżywia tkaniny 
i przywraca im ich pierwotne kolory. Skutecznie neu-
tralizuje nieprzyjemne zapachy.

Cechy produktu:
▷ powłoka ochronna chroni przed zabrudzeniami
▷ wydobywa i odżywia kolory
▷ wysoka wydajność
▷ zawiera filtr UV
▷ odporna na ścieranie
▷ zawiera nanocząsteczki
▷ można stosować do odzieży

Cechy produktu:
▷ neutralizuje zapachy
▷ wysoka wydajność
▷ przyjemny zapach
▷ wysoka skuteczność
▷ przywraca blask kolorów
▷ wysoka zawartość składników 
 powierzchniowo czynnych

Produkty z tej linii służą do prania i zabezpieczania tkanin we wnętrzach pojazdów.

TEXTILE
PROTECTOR 

COATING 

UP-CLEANERTEXTILE HARD MIKROFIBRES 
CLEANER

0,5l  1l  5l  1l  

 Filmy instruktażowe na www.elitedetailer.pl oraz Youtube.

1l  5l  
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TEXTILE PROTECTOR COATING
Innowacyjny i wysoce zaawansowany technologicznie impregnat do tapi-
cerek który działa na zasadzie hydrofobizacji powierzchni. Zaimpregno-
wane tworzywo odpycha cząsteczki wody, brudu i nie pozwala im wniknąć  
do wnętrza włókien materiału, dzięki czemu tapicerka pozostaje dłużej czy-
sta. Przywraca tkaninom ich pierwotna barwę i żywe kolory.
Sposób użycia: 
1. Wyczyszczoną uprzednio suchą powierzchnię tapicerki spryskaj  

za pomocą atomizera
2. Rozprowadź równomiernie produkt przy pomocy mikrofibry lub szczoteczki
3. Pozostaw do wyschnięcia
Sposób aplikacji: Atomizer.

TEXTILE HARD     
Preparat do prania trudnych do usunięcia zabrudzeń z  tapicerki i plastików.  
Znakomicie oddziela brud od włókna tkaniny co pozwala pozbyć się najtrud-
niejszych plam i zanieczyszczeń. Pozostawia przyjemny zapach kiwi.
Sposób użycia: 
1. Rozcieńczenie od 1:10-1:20
2. Nanieś na czyszczoną powierzchnie za pomocą spryskiwacza
3. Wypracuj produkt szczoteczką
4. Przetrzyj powierzchnię czystą mikrofibrą lub odessij odkurzaczem
5. Pozostaw do wyschnięcia lub odkurz
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

TEXTILE CLEAN & PROTECT

SCENT 
KIWI

UP-CLEANER     
Szampon  do tekstyliów, podsufitek i tapicerek samochodo-
wych wrażliwych na przemoczenie. Dzięki technologii kom-
pleksowania zabrudzeń wnika w strukturę włókna usuwając 
najcięższe zabrudzenia. Nie wymaga płukania.
Sposób użycia: 
1. Rozcieńczenie od 1:10-1:20
2. Nanieś na czyszczoną powierzchnie za pomocą spryskiwacza
3. Wypracuj produkt szczoteczką
4. Pozostaw do wyschnięcia
5. Odkurz powierzchnię odkurzaczem 
Sposób aplikacji: Opryskiwacz.

SCENT 
TROPICAL
FRUITS

MIKROFIBRES CLEANER   
Innowacyjny płyn do prania mikrofibr, doskonale usuwa tłuste 
plamy po woskach i smarach, posiada właściwości antysta-
tyczne dzięki czemu mikrofibra po wypraniu staje się miękka 
a włókno puszyste. 
Sposób użycia: 
1. Zastosuj 100-200 ml płynu na jeden cykl prania w zależno-

ści od zabrudzenia 
Sposób aplikacji: Pranie.

SCENT 
MULTIFRUIT

0,5l  1l  5l  1l  1l  5l  
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PERFUMES

PERFUMES 
PRESTIGE NEW CAR
Perfumy samochodowe o zapachu nowego auta. 
Specjalna kompozycja olejków eterycznych na długo 
pozostawia przyjemny zapach. Ekskluzywny szklany 
flakonik o pojemności 30 ml zawsze znajdzie miejsce  
w samochodzie.

Cechy produktu:
▷ wysoka wydajność
▷ ekskluzywne opakowanie
▷ długotrwały efekt PERFUMES 

PRESTIGE NEW CAR

Ekskluzywne kompozycje zapachowe dla Twojego auta.

30ml  30ml  30ml  30ml  30ml  

PERFUMES 
PRESTIGE SPRING

PERFUMES 
PRESTIGE AUTUMN

PERFUMES 
PRESTIGE WINTER

PERFUMES 
PRESTIGE SUMMER
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ELITE DETAILER TO MARKA STWORZONA PRZEZ FIRMĘ ProElite - POLSKIEGO PRODUCENTA 
CHEMII I KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ, KTÓRY:

Na bazie wieloletnich doświadczeń, pozyskanej wiedzy i posiadanych zasobów postanowiliśmy podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej i stworzyć coś naprawdę specjalnego  
i elitarnego – markę kosmetyków samochodowych skierowanych do studiów auto detailingu oraz pasjonatów pielęgnacji pojazdów – Elite Detailer.

JAKO WSPARCIE PROCESÓW TWORZENIA NOWEJ MARKI 

powołaliśmy do życia unikatowy model biznesowy nazwany United 4 Innovations (Zjednoczeni dla Innowacji). U4I to koncepcja pogłębionej współpracy i wymiany doświadczeń 
z grupą profesjonalnych studiów detailingowych celem pełnego zrozumienia potrzeb i filozofii branży, tak aby stworzyć produkty najlepiej spełniające oczekiwania finalnych 

użytkowników. 

dysponuje 
obiektem o powierzchni 

2500 m2, w których 
ulokowane są 

laboratorium, biura, 
hale produkcyjne  

i magazyny

na przestrzeni 
lat stworzył, 
we własnym 

laboratorium, ponad 
200 unikalnych 

receptur, którymi 
myte i czyszczone 

są miliony aut

wprowadził na rynek 
wiele innowacyjnych 

produktów, takich jak 
NanoFactor - wprowadzony 

w 2007 roku - pierwszy 
płyn do mycia aut na rynku 

polskim w technologii 
Nano.

działa w branży 

od 18 lat

Słowo “deironizacja” to połączenie przedrostka “de” i słowa 
“iron” oznaczającego żelazo. Możemy je zatem zrozumieć jako 
usuwanie, oddzielanie żelaza.

Istnieje kilka metod deironizacji:
• czyszczenie mechaniczne,
• kwaśne trawienie,
• kompleksowanie

Pierwsze dwa sposoby – kwaśne trawienie i mechaniczne usuwa-
nie żelaza – mogą powodować skutki uboczne w postaci nadżer-
ki lub przetarcia powierzchni czyszczonej. Ostatnia zaś opiera 
się na zjawisku kompleksowania jonów żelaza, znajdujących się  
na czyszczonej powierzchni. Jej główną zaletą jest to, że nie 
wymaga posługiwania się roztworami o silnie żrących właściwo-
ściach.

CO TO JEST KOMPLEKSOWANIE? 
Dwie cząsteczki łączą się w całość, jedną z nich jest żelazo,  
a drugą substancja chemiczna przystosowania do czyszczenia 
(kompleksowania). Nalot z żelaza (cząstka) znajdujący się na da-
nej powierzchni, poddany zostaje działaniu środka kompleksują-
cego, a następnie przechodzi z postaci stałej (nalot, cząsteczka) 
do postaci ciekłej, rozpuszczając się. Żelazo zostaje pochwycone 
przez cząsteczkę organiczną i zamknięte w „kleszczach”, unie-
możliwiając wydostanie się i ponowne osadzenie w innym miejscu. 
Tworzą się wówczas pierścienie pięcio- lub sześcio- członowe 
między metalem a cząsteczką.
Połączenia takiego typu są bardzo trwałe, dlatego procesowi  
towarzyszy zmiana koloru płynu w miejscu reakcji.

 

Deironizacja.

Kompleksowanie za pomocą deironizera jest bezpieczne dla 
lakierów. Powoli rozpuszcza opiłki żelaza, a następnie powo-
duje odklejenie ich od powierzchni. Pozostałości wystarczy 
zmyć samą wodą. 
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