
Shell Car Care
 
Автокозметика Shell  
нов дизайн - иновативна формула - високо качество



Новата гама Автокозметика  Shell   
Перфектен избор
Добрата поддръжка на авомобила не е толкова трудна задача, колкото изглежда на 
пръв поглед. Всичко от което се нуждаем, за да управляваме с удоволствие един блестящ 
от чистота автомобил, е добър набор от избрани препарати за автомобила, точна 
информация и малко време.   

Препарати за 
почистване на 
вътрешността на 
автомобила 

Препарати за 
почистване на 
стъклата

Препарати за 
почистване на 
външната част 
на автомобила 

Технически 
препарати и 
експлоатационни 
течности



Модерен
Заслужаващ доверие
Иновативен
Атрактивен
Добра комуникация 
Яснота за клиента

Новият Дизайн



Зимни течности за чистачки
 
Висококачествените Shell зимни течности за чистачки за стъкла, фарове и прозорци 
ефективно премахват нечистотиите от пътя, мазнини, сол и наслоявания. Предпазват 
системата на резервоара за течността и дюзите от замръзване и щети. Съставът позволява 
слабо  изпаряване на алкохола и намаляване на ефекта „студено стъкло”, т.е. повторно 
замръзване. Ефективно почистват без да оставят следи и замазване и позволяват  
по-добра видимост в тежки зимни условия. Shell зимните течности за чистачки няма да 
повредят хромовите, лакираните, гумените и пластмасовите части и са безопасни за 
поликарбонатните фарове. Подходящи са за плоски дюзи. Оставят приятен аромат. 

Опаковки:

концентрат 1L / 12 бр:   AS11E  5901060010013  предпазва от замръзване до - 55°C
концентрат 4L / 4 бр:   AS11A  5901060010020  предпазва от замръзване до - 55°C
готова за употреба ‘pouch’ 2L / 4 бр:  AS206  5901060010112  предпазва от замръзване до - 20°C
готова за употреба 4L / 4 бр:   AS10A  5901060010105  предпазва от замръзване до - 21°C
  AS10Z (LE)

Зимни течности за чистачки Летни течности за чистачки

Летни течности за чистачки
Висококачествените летни течности за чистачки Shell ефективно и бързо отстраняват 
нечистотиите и наслояванията от пътя върху стъклата и фаровете. Специалният състав 
разтваря и премахва остатъците от насекоми, птичи изпражнения и полени. Оставят 
стъклото чисто и без петна. Shell летните течности за чистачки не повреждат хромираните, 
гумени и пластмасови части и са безопасни при попадане върху поликарбонатни и всички 
видове лакови покрития. Оставят приятен аромат. Препоръчва се използването им при 
температури над 0°C. 

Опаковки:

супер концентрат 250 ml / 12 бр:  AS36G   901060122600
готова за употреба ‘pouch’ 2L / 4 бр:  AS209   5901060012284
готова за употреба 4L / 4 бр:   AS37A   5901060011560



Размразител за стъкла 
Бързо и ефективно премахва 
скреж и лед от прозорците 
на колата и фаровете. 
Спомага за размразяване 
на замръзналите чистачки и 
минимизира повреждането 
на гумата. Не оставя петна 
и предотвратява повторно 
замръзване на стъклата. 
Размразителят не поврежда 
гумените, поликарбонатни и 
лакирани повърхности. 

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AT08I  

5901060010174

Препарат, 
предпазващ от 
замръзване
Предпазва от 
натрупване на скреж 
и лед върху стъклото 
през нощта. Край на 
стъргането на леда на 
сутринта! Безопасен 
е за чистачките, 
гумените уплътнения и 
лаковото покритие на 
автомобила.

Препарат против запотяване 
на стъклата
Ефективно предотвратява 
запотяването на стъклата и 
огледалата както на Вашия 
автомобил, така и на стъклата 
у дома (повърхностите от 
вътрешната страна). По този 
начин се подобрява видимостта, 
сигурността на пътя и комфорта 
при пътуване. Перфектно служи 
и за визьорите на мотоциклетните 
каски. Не оставя ивици и е 
особено подходящ за използване 
през зимата и есента. Незаменим 
е в дъждовно време!

Опаковки:

130ml / 20 бр: LAO65  

5901060002407

Кърпи за стъкла
Ефективно и бързо почистват 
нечистотии, масла и други 
замърся вания от всякакви 
стъклени повърхности.

Опаковки:

20pcs / 6 бр: AZ056  

7041068133630

Препарат за почистване  на прозорци
Отличен продукт за почистване на всякакви стъклени 
и огледални повърхности в автомобила и у дома. 
Ефективно и бързо почиства всякакви нечистотии, 
отпечатъци от пръсти и наслоявания от цигарен 
дим. Придава блясък и не оставя следи като 
редуцира запотяването на стъклата. Не съдържа 
амоняк, безопасен е за фаровете и оцветените 
поликарбонатни стъкла. 

Опаковки:

0,5L / 12 бр:  AC53I  5901060010846

Препарати за почистване  
на стъклата



Препарат за почистване  
на табло 
Висококачествен продукт за 
почистване и поддръжка на 
таблото на автомобила и други 
интериорни елементи от винил, 
пластмаса и гума. Ефективно 
възстановява и освежава 
оригиналния цвят на почистената 
повърхност. Оставя антистатичен 
/непривличащ прах слой и 
свеж аромат. Не оставя петна и 
мазни следи. Препоръчва се за 
обновяване на винилни куфари, 
столове, канапета и др.

Опаковки:

0,5L / 12 бр:  AC51I

5901060010228 

Спрей за табло
Ефективно почиства и предпазва 
арматурното табло, панела на 
уредите  и пластмасовите части във 
вътрешността на колата. Отстранява 
отпечатъци от пръсти, нечистотии 
и петна, възстановява цвета на 
почистената повърхност. Съдържа 
пчелен восък и UV филтър. Прави 
повърхността копринено МАТОВА и 
оставя приятна миризма. Подходящ 
е за гладки и грапави повърхности. 
Антистатичните му свойства 
ограничават събирането на прах.  
Спреят не съдържа силикони.

Опаковки:

300ml / 6 бр:  AC63F

5901060122587

Препарат за почистване на 
текстил
Перфектно почиства и освежава 
всички видове текстил. 
Подходящ е за деликатни 
материи, включително алкантра. 
Специалната формула прониква 
дълбоко във влакната, ефективно 
премахва нечистотиите и 
упоритите петна от текстил, 
килими и постелки както у дома, 
така и в автомобила.
Освежава цвета и елиминира 
неприятната миризма. Не съдържа 
разтворители, а активните съставки 
са биоразградими.

Опаковки:

0,5L / 12 бр:  AC54I  

5901060010884

Кърпи за кожа  
Ефективно и бързо 
почистват, освежават и 
предпазват повърхно сти 
от гладка кожа.

Опаковки:

20pcs / 6 бр:  AZ058

7041068134163

Кърпи за табло
Ефективно и лесно 
пре махват нечистотии 
и освежават цвета на 
винилни, пластмасови и 
гумени елементи.

Опаковки:

20pcs / 6 бр:  AZ054 

7041068133623

Препарати за почистване на 
вътрешността на автомобила 



Шампоан с вакса
Високоефективен концентриран 
продукт, перфектно почистващ, 
полиращ и предпазващ чисти 
повърхностите (3 в 1). Подходящ е 
за всякакви видове лакови покрития, 
метални, гумени, стъклени и 
пластмасови повърхности. Ефективно 
почиства дори и най-упоритите петна, 
остатъци от инсекти и следи от корозия. 
Оставя предпазен восъчен слой и 
блясък, без да има ивици и петна.  

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AC30J  

5901060011607

Восъчна полирна паста 
Продукт с изключително високо качество, 
който почиства и предпазва лаковото 
покритие на автомо била. Използваните 
твърди восъци осигуряват дълготрайно 
защитно покритие срещу корозия, сол 
и наслоявания от насекоми. Восъчната 
полирна паста премахва наслоява нията 
от нечистотиите на пътя, възстановява и 
освежава оригиналния цвят и осигурява 
блясък за няколко седмици. Ефективно 
удължава живота на лаковото покритие.  
В комплекта има включена гъба за 
нанансяне на пастата. 

Опаковки:

250g / 12 бр: AC35R  5901060011720 

Вакса за бързо полиране
Ефективната и лесна за 
употреба вакса за бързо 
полиране, съдържаща восъци 
с тройно действие, осигурява 
блясък и защита на лаковото 
покритие.  Премахва петна 
от вода и оставя бляскава и 
репелентна срещу водата, 
гладка повърхност. Препаратът 
създава невидим защитен 
слой, който предпазва боята 
от агресивните външни 
фактори. Може да се използва 
върху всички външни и 
хромови части.  
Съдържа натурален 
восък carnauba .   
Опаковки:

0,5L / 6 бр: AC33R   

5901060122570

Препарат за почистване на 
насекоми 
Овлажнява и разтваря дори 
засъхналите остатъци от 
насекоми и птичи изпражнения, 
както и наслоените полени, 
нечистотии от пътя и прах, като 
позволява лесното и бързо 
почистване на автомобила. 
Продуктът не поврежда лаковото 
покритие, хромираните, гумени 
и пластмасови части и е напълно 
безопасен за поликарбонатните 
фарове. Оставя повърхността 
без замърсявания и мазни 
петна. Може да се използва 
също и непосредствено преди 
автомивка.

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AC55I   

5901060012055

Препарат за почистване 
на джанти
Препарат с неутрален 
pH състав и не съдържащ 
киселини,  безопасен и 
особено ефективен. Подходящ 
е за всички видове джанти, 
особено такива, изработени от 
сплави. Бързо прониква
на труднодостъпните места, 
разтваря и премахва 
упоритите наслоявания като 
прах, смазочни материали 
и нечистотии от пътя. 
Предпазва от корозия и оставя 
повърхността бляскава.

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AC56J  

5901060012604

Препарати за почистване 
на външната част на 
автомобила 



Премиум Longlife, Премиум, Антифриз. Висококачествен антифриз Премиум Longlife 774 D-F 
(тип G12+), Премиум 774 C (тип G11)  и  Антифриз. Препоръчват се за всички видове радиатори, 
особено алуминиеви. Напълно се смесват с антифризи на базата на моноетилен гликол. Отговарят  
и значително надвишават изискванията на болшинството от международните норми и стандарти. 

Опаковки: 

Премиум Longlife конц.  1L / 12 бр:  PBT75F  5901060010280  4L / 4 бр: PBT75B     7041063600519
Премиум Longlife разреден  1L / 12 бр:  PBT78F  5901060122556  4L / 4 бр: PBT78B     5901060122563
Премиум конц.   1L / 12 бр:  PBT72F  5901060010242  4L / 4 бр: PBT72B     5901060010259
Премиум разреден    1L / 12 бр:  PBT74F  5901060010327  4L / 4 бр: PBT74B     5901060010334
AF концентрат   1L / 12 бр:  AT03E  5901060010266 5L / 3 бр:  AT03A       5901060010273
AF разреден  1L / 12 бр:  AT01E  5901060010297 5L / 3 бр: AT01A       5901060010303
 
Shell Спирачни течности DOT 3, DOT 4 ESL и DOT 5.1.  
Висококачествени, високотехнологични спирачни течности. Осигуряват дълъг живот на системите 
и работа при нисък вискозитет, особено подходящи при  ABS, системи за електронна стабилност 
и тракшън контрол (TCS). Отговарят на или надвишават международните норми SAE J1703, J1704, 
FMVSS No.116, ISO 4925 и PN-C-40005.

Опаковки:

DOT 3  0,5L / 12 бр: AT54H  5011987211896 мин. точка на кипене на “овлажнена” течност 140°C
DOT 4 ESL 0,5L / 12 бр: AT59H  5901060010488 мин. точка на кипене на “овлажнена” течност 170 °C
    5L / 3 бр: LAO21 5901060000496
DOT 5.1 0,5L / 12 бр: AT55H  5901060122464 мин. точка на кипене на “овлажнена” течност 180 °C

AdBlue®

AdBlue® отговаря на  ISO 22241-1 
Вредните емисии се намаляват до 80%.  Shell 
AdBlue® 1,5L е с уникална система за дозиране, 
която предотвратява разливите. Добавката отговаря 
на всички изисквания на нормата ISO 22241-4. 
Опаковката е снабдена с предпазно фолио и 
капачка, която не позволява  случайно отваряне от 
деца, както и със start/stop бутон за осигуряване на 
прецизно дозиране. Продуктът е наличен в опаковки 
от  4,7L, 10L and 20L с фуния, позволяваща удобно и 
прецизно наливане в резервоара. 

Опаковки:
1,5L / 6 бр: BT67U 7041068134309
4,7L / 3 бр: BT47U 5901060122761
10L / 1 бр: BT69U 5901060013007
20L / 1 бр: BT70U 5901060013014

Премиум антифризи  
и спирачни течности



Технически препарати  
и експлоатационни 
течности 

Мултифункционален спрей 
Висококачествен продукт за 
трудноподвижни механични 
и електрически части както в 
автомобили, така и при мотоциклети, 
а също и у дома. Спреят прониква 
дълбоко и ефективно разтваря 
ръжда, греси, смазочни материали 
и натрупвания от нечистотии и така 
почиства повърхността. В същото 
време той осигурява смазване и 
защита от корозия и формиране 
на нови отлагания. Предпазва от 
скърцане и триене на повърхностите, 
освобождава ръждясалите и 
клеясали части, премахва влагата 
и подобрява проводимостта на 
контактите. Спреят не съдържа 
силикони и е безопасен за гумените 
и метални части.

Опаковки:

200ml / 12  бр: LAO91

5901060010761

Препарат за почистване 
на двигател 
Моментално прониква в 
труднодостъпните места 
и премахва упоритите 
нечистотии, греси и 
масла. Работи бързо и 
ефективно, използването 
му е изключително лесно. 
Подходящ е също и за 
почистване на инструменти и 
механични части. Препаратът 
е безопасен за гумени и 
пластмасови елементи и 
електрични кабели. 

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AT62I 

5901060011904

Стик за гумени 
уплътнения 
Лесен за употреба, 
поддържа гумата еластична, 
предпазва я от напукване 
и стареене. Ефективно 
предпазва гумените 
уплътнения на прозорците 
и вратите от замръзване. 
Може да се използва 
през цялата година както 
в автомобила, така и у 
дома. Shell Стикът за гумени 
уплътнения оставя върху тях 
тънък слой смазка, която 
предпазва от влага. Не 
съдържа силикон. 

Опаковки:

38g/ 12 бр: AC57Z 

7041063960019

Спрей за 
стартиране
Спомага за 
стартирането на 
двигателя при 
студено и влажно 
време. Подходящ 
е за бензинови и 
дизелови двигатели. 
Може да се използва 
и за стартиране 
на косачки, лодки, 
помпи, генератори 
и др. Използването 
на Спрея за 
стартиране намалява 
натоварването 
на аку мулатора 
и го предпазва от 
прегряване.

Опаковки:

200ml / 12 бр:  AT06S 

7041068126977

Препарат за 
промиване на 
двигател
Подходящ за всякакви 
двигатели на дизелови и 
бензинови автомобили. 
Ефективно премахва 
всякакви отлагания, 
нагар и наслоявания от 
двигателя. Бързо прониква 
до труднодостъпните 
места в двигателя, 
почиства каналите за 
масло и промива нагара 
от сегментите без да 
поврежда гумените 
уплътнения.

Опаковки:

0,5L / 12 бр: AC42I 

5901060013403

Лепило за гуми
Уникален продукт, който 
едновременно напомпва 
и залепва спуканата гума 
без да е необходима 
смяната й. Шофирането 
може да продължи без 
да е необходима Пътна 
помощ. Специален 
адаптер позволява гумата 
да се залепи бързо и 
безпроблемно, без да я 
разрушава. Подходящо 
е за безкамерни гуми и 
служи вместо резервна 
гума.  

Опаковки:

400ml / 12 бр:  AT61B 

7041068124621

Cпрей за 
ключалки
Замръзналите 
ключалки вече могат 
лесно да се отворят. 
Спреят премахва 
влагата като по този 
начин помага за 
по-добрата работа 
на заключващите 
механизми и 
предпазва от 
замръзването им 
през зимата. Той има 
отлични смазващи 
качества както на 
металните части, така 
и вътре в ключалките, 
а също така предпазва 
от корозия.



EasyClean & EasyCare
Комплексна и пълна програма за  грижа за 
Вашия автомобил през цялата година
Автокозметика Shell - правилният избор!



Kemetyl Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 146, 02-305 Warszawa, NIP 526 23 91 903

Кеметил Полска Търговско представителство
София 1505, бул. Ситняково 48, Сердика офиси, етаж 8 (офис Шел България ЕАД) тел. 0888 709 295

www.kemetyl.com


