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Nowe i używane samochody klasyczne, sportowe i osobowe.
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Autobusy, samochody ciężarowe oraz dostawcze, pojazdy rolnicze
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AKCESORIA

Uniwersalna gąbka
SUPER PUCER
W-DC-1594

• ekstra mocna,
• rozmiar: dł. 23 cm x szer. 12 cm x gł. 7 cm,
• nie rysuje nawet najdelikatniejszych lakierów.

Bezpyłowy ręcznik XXL 
Blue KATRIN
W-DC-464224

• 3 warstwowy.

Rękawice ochronne 
długie
W-DC-1143

• szorstki chwyt,
• miękka guma.

Aplikator - gąbka
syntetyczna do
preparatów polerskich
W-DC-M957850

• rozmiar: wys. 10 cm x szer. 8 cm x gł. 5 cm,
• do nakładania wosku i preparatów chemicznych.

Ircha syntetyczna PVA
W-DC-100227

• rozmiar: 54 cm x 44 cm,
• nie niszczy lakieru i nie pozostawia zadrapań,
• nie pozostawia smug oraz zacieków.

Ściągaczka silikonowa
W-DC-M400

• elastyczna końcówka,
• osusza karoserię i powierzchnie szklane,
•  nie pozostawia smug oraz nie rysuje.

Opryskiwacz EPOCA 7l
W-DC-7628

• pojemność: 7l,
• lanca plastikowa: 45,5 cm,
• długość węża: 140 cm.

Opryskiwacz EPOCA 2l
W-DC-7616

• pojemność: 2l,
•  dysza z możliwością regulowania rozpylanej 

cieczy (od mgły do strumienia).

Ścierka z mikrofazy
W-DC-6179R/ W-DC-6193N

• rozmiar: 40 cm x 40 cm,
• gramatura: 320 gr.,
• do wycierania na sucho i mokro.
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MYCIE WSTĘPNE

Daerg Chimica Multi Wash
W-DC-K003310/W-DC-K003325/W-DC-K0033110
W-DC-K0033220

Mycie wstępne
•  preparat myjący i odtłuszczający,
• koncentrat,
• pojemność: 10kg, 25kg, 110kg, 220kg,
• preparat jednoskładnikowy,
•  do mycia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, przyczep, 

plandek i silników,
• wspomaga suszenie i nabłyszcza,
• polecany  do myjni self-service,
•  rozcieńczenie: 

- osobówka (mycie bezdotykowe – spryskiwacz) 1:50
  - osobówka (myjnia samoobsługowa) 40%
  - ciężarówka 1:20-30
  - naczepy, kontenery, plandeki 1:20
  - podwozia, felgi, silniki 1:10
  - usuwanie insektów 1:10

Nielsen Premium TFR
W-DC-L82620/W-DC-L826210

Mycie wstępne
•  preparat myjący i silnie odtłuszczający,
• preparat neutralny,
• koncentrat,
• pojemność: 20l, 210l,
• preparat jednoskładnikowy,
• pozbawiony sody kaustycznej,
• bezpieczny dla elementów plastikowych, gumowych,
•   rozcieńczenie:  

- osobówka 1:10-20

Daerg Chimica Autocosmic
W-DC-K00415/W-DC-K004110/W-DC-K004125
W-DC-K0041220

Mycie wstępne
•  preparat myjący i silnie odtłuszczający,
• koncentrat,
• pojemność: 5kg, 10kg, 25kg, 220kg,
• preparat dwuskładnikowy, przed użyciem wymieszać,
• do bardzo silnych starych i trudnych zabrudzeń,
• nie niszczy lakieru i elementów plastikowych,
•  rozcieńczenie: 

- osobówka 1:30-40 
- ciężarówka 1:20-30 
- plandeki, kontenery, naczepy 1:20 
- podwozia, koła 1:8 
- zewnętrzne części silników 1:6 
- maszyny przemysłowe 1:10-20 
- lanca do piany 1:2-3

 - chłodnia 1:20
 - maszyny rolnicze 1:10-20
 - podłogi 1:20

pH

10,5
0 147

pH

11,2
0 147

pH

11,3
0 147

pH

12,0
0 147

Daerg Chimica Bays Wash
W-DC-K00315/W-DC-K003110/W-DC-K003125
W-DC-K0031110/ W-DC-K0031220

Mycie wstępne
• preparat myjący i odtłuszczający,
• koncentrat,
• pojemność: 5kg, 10kg, 25kg, 110kg, 220kg,
• preparat jednoskładnikowy,
• do mycia samochodów osobowych,
• mycie bez konieczności szorowania i szczotkowania,
• tworzy bardzo gęstą i obfitą pianę (tzw. efekt śniegu),
• zawiera substancję nabłyszczającą,
• ożywia kolory,
• zalecany do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni,
• może być stosowany w postaci piany lub oprysku,
• nie zawiera fosforanów,
•  rozcieńczenie:
 - osobówka (mycie bezdotykowe - spryskiwacz) 1:50
 - osobówka (mycie ręczne – gąbka lub szczotka) 1: 100-200
 - osobówka (myjnia samoobsługowa) 60%
 - lanca do piany 1: 3-5
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MYCIE ZASADNICZE I WOSKOWANIE

Daerg Chimica Fadoro
W-DC-K01035 / W-DC-K010310 / W-DC-K010325

Mycie zasadnicze
•  szampon,
• koncentrat,
• pojemność: 5kg, 10kg, 25kg,
• do stosowania ręcznego,
• przeznaczony do mycia wszystkich typów karoserii,
• tworzy gęstą pianę,
• zapach jabłkowy,
• posiada właściwości nabłyszczające,
• nie niszczy lakieru i elementów plastikowych,
• nie zawiera fosforanów,
• rozcieńczenie: 1:100 - 150.

Daerg Chimica Planet
W-DC-K000810 / W-DC-K000825

Osuszanie i nabłyszczanie
• preparat woskująco-osuszający,
• koncentrat,
• pojemność: 10kg, 25kg,
• bezzapachowy,
• nie pozostawia zacieków,
• nie brudzi szczotek,
• pozostawia cienką warstwę ochronną,
•  rozcieńczenie: 1:100.
 - osobówka (myjnia samoobsługowa)   30%

Nielsen Wosk SUPERSHINE
W-DC-SSP001015

Woskowanie ręczne
• wosk do nakładania ręcznego,
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 5l,
• możliwość nanoszenia za pomocą atomizera,
• mieszanka wosków Carnauba i silikonu,
• tworzy powłokę, która odnawia i zabezpiecza lakier,
• do każdego rodzaju lakieru i lakierowanych plastików,
• odnawia lakier i przywraca kolor.

pH

5,0
0 147

pH

7,0
0 147

pH

9,1
0 147

Nielsen Szampon
z woskiem XL
W-DC-L0805

Mycie zasadnicze
•  szampon z woskiem,
• koncentrat,
• pojemność: 5l,
• zapach melonowo-cytrynowy,
• osusza i nabłyszcza,
• nadaje połysk,
• nie pozostawia smug,
• rozcieńczenie: 1:100 - 150.
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PREPARATY DO WNĘTRZA SAMOCHODU

Daerg Chimica Amor
W-DC-K0061A2510/ W-DC-K0061A2525

Czyszczenie wnętrza
•  preparat do czyszczenia wszystkich powierzchni  

plastikowych lub sztucznej skóry,
• koncentrat,
• pojemność: 10kg, 25kg,
• usuwa: oleje, smary,
• przywraca pierwotny kolor wyblakłym plastikom,
• produkt wykazuje działanie dezynfekujące,
• pozostawia przyjemny zapach,
• do czyszczenia podłóg warsztatowych,
•  rozcieńczenie: 

- elementy plastikowe  1:10 
- sztuczna skóra 1:10 
- sprzęt biurowy 1:7-10

pH

9,3
0 147

Nielsen Nap Low Foam
W-DC-L6335

Czyszczenie wnętrza
• preparat do czyszczenia tapicerki, plastików oraz podsufitki,
• koncentrat,
• pojemność: 5 l,
• niskopieniący,
• czyści tapicerkę samochodową, plastiki oraz podsufitki,
• do stosowania w maszynach piorących oraz do prania ręcznego,
• ożywia kolory, szczególnie czarny kolor,
•  rozcieńczenie:   

- tapicerka (lekkie zabrudzenia) 1:20 
- tapicerka (mocne zabrudzenia) 1:10 
- odplamiacz 1:5

pH

10,0
0 147

Nielsen APC
W-DC-L9605

Czyszczenie wnętrza
•  polecany do czyszczenia plastików, winyli, tapicerki  

oraz do mycia zewnętrznych elementów samochodu,
• koncentrat,
• pojemność: 5l,
• nie zawiera sody kaustycznej,
• uniwersalne zastosowanie,
• posiada właściwości czyszczące i odtłuszczające,
• posiada długotrwały cytrynowy zapach,
•  rozcieńczenie: 

- lekkie zabrudzenia 1:20 
- mocne zabrudzenia 1:10 
- odplamiacz 1:5

pH

11,0
0 147

pH

7,0
0 147

Nielsen Dressing Choice
W-DC-L27055 

Ochrona wnętrza
•  odświeżanie i konserwacja wewnętrznych elementów  

pojazdu z plastiku, gumy, winylu,
• koncentrat,
• pojemność: 5 l,
• może być stosowany jako środek do pielęgnacji tworzyw komory silnika,
• posiada delikatny, trwały zapach,
• pozostawia ożywiony połysk,
• nie tłuści,
• zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu i brudu,
• chroni przed szkodliwym działaniem UV,
• preparat nie zawiera rozpuszczalników,
•  rozcieńczenie: 

- głęboki połysk - gotowy do użycia, 
- naturalne wykończenie    1:3
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CZYSZCZENIE KÓŁ I FELG

Daerg Chimica Bell Gomm
W-DC-K00986/ W-DC-K009812

Konserwacja opon
• preparat do konserwacji opon,
• koncentrat,
• pojemność: 6kg, 12kg,
• trwale czerni, konserwuje,
• przywraca oryginalny kolor gumy,
• nadaje elastyczność elementom gumowym,
• zapobiega pękaniu i starzeniu,
• zapach  jabłkowy,
•  rozcieńczenie: 

- konserwacja opon 1 : 1 – 2

pH

7
0 147

Nielsen Brillance
W-DC-NBR0015 / W-DC-NBR00120

Konserwacja opon
• preparat do czyszczenia i konserwacji opon oraz gumy,
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 5l, 20l,
• długotrwale nabłyszcza i zabezpiecza,
• jest odporny na warunki pogodowe (deszcz, śnieg itp.).

pH

2,5
0 147

Daerg Chimica  
New Lega
W-DC-K011810/W-DC-K011825 

Czyszczenie kół
• preparat do czyszczenia  felg aluminiowych i kołpaków,
• koncentrat,
• pojemność: 10kg, 25kg,
• nie zawiera kwasu fluorowodorowego,
• likwiduje osady z klocków hamulcowych i inne zabrudzenia,
• usuwa tlenki  i patynę z felg aluminiowych,
• czyści rdzę,
• nie wymaga użycia szczotki,
• charakteryzuje się działaniem odkamieniającym,
•  rozcieńczenie: 

- mycie  felg  1 : 5 
- odkamienianie cystern 1:10

Daerg Chimica  
Por Lega Extra
W-DC-K0116EX5/ W-DC-K0116EX10 
/ W-DC-K0116EX25

Czyszczenie kół
• preparat do felg stalowych i aluminiowych,
• koncentrat,
• pojemność: 5kg, 10kg, 25kg,
• likwiduje zabrudzenia hamulcowe,
• likwiduje nagromadzenia kurzu,
• usuwa sól oraz chemię drogową,
• usuwa tlenki i patynę,
• nie pozostawia zacieków,
• nie niszczy lakieru,
• nie zawiera kwasu,
•  rozcieńczenie: 

- mycie wszelkiego rodzaju felg  
  (także lakierowanych)    1 : 10

pH

10,8
0 147

Preparat kwasowy
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ODŚWIEŻACZE POWIETRZA I PREPARATY SPECJALISTYCZNE

Odświeżacz
powietrza Jan
W-PO33045

Odświeżacze
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 750 ml,
• posiada właściwości dezynfekujące,
• pochłania wszelkie niepożądane zapachy,
• zapach cytrusowy,
•  można rozpylać w powietrze 

lub na tapicerowane powierzchnie.

Sisinvert
Ambiquim
Eternity
W-DC-AMBET1

Odświeżacze
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 1l,
• spray,
• odświeżacz na bazie oryginalnych perfum,
•  do odświeżania pomieszczeń, wnętrza samochodów,
• eliminuje dymy i uciążliwy zapach,
•  nie zawiera składników alkalicznych ani korozyjnych.

Nielsen Tar & Glue
W-DC-B6050015

Czyszczenie zewnętrznych części
• preparat do usuwania smoły, asfaltu oraz kleju,
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 5 l,
• posiada właściwości odtłuszczające,
• do użycia zewnętrznego i wewnętrznego,
• bezpieczny dla czyszczonych powierzchni,
• szybko odparowuje,
• nie stosować na rozgrzane powierzchnie.

Daerg Chimica
Chimel
W-DC-K0062C25-PL10

Czyszczenie zewnętrznych części
• preparat do usuwania insektów,
• koncentrat,
• pojemność: 10 kg,
• produkt niskopieniący,
• przeznaczony do czyszczenia 
zewnętrznych części samochodu,
•  rozcieńczenie:

- usuwanie insektów       1:10

Nielsen
Świeże pranie
/Borówka/Żurawina 
W-DC-A2872400/W-DC-B044400/W-DC-B040400

Odświeżacze
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 400 ml,
•  odświeżacz przeznaczony 

do usuwania przykrych zapachów,
• zapewnia natychmiastowy i długotrwały efekt,
• zapach świeżego prania, borówki, żurawiny.

pH

9,4
0 147

Nielsen
Blue Window Cleaner
W-DC-B5248015

Czyszczenie szkła
• preparat gotowy do użycia,
• pojemność: 5l,
• bez smugowy,
•  usuwa brud uliczny, owady, 

dym nikotynowy i kurz,
• stworzony na bazie alkoholu,
• bezpieczny dla plexi, ekranów LCD.
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Toruń

Gdańsk

Chełm

Piotrków
Trybunalski

ODDZIAŁY FIRMY TIP-TOPOL

LISTA  AUTORYZOWANYCH  DEALERÓW
TIP-TOP Hyla Wanda
Kraków

tel. 12 422 79 98, 601 414 454
whtiptop@op.pl

F.H.U. Lech Kolis
Skwierzyna

tel. 509 307 377, 509 307 666, 664 483 577
kolis@vp.pl

Sowada Sp. j.
Rybnik

tel. 32 423 93 89, 32 422 56 91
sowada@sowada.com.pl
mariusz.bartosik@sowada.com.pl

Chełm
tel. 602 281 179
chelm@tiptopol.pl

Gdańsk
tel.  666 833 064  
gdansk@tiptopol.pl

Kraków
tel. 602 281 179
krakow@tiptopol.pl

Lubin
tel. 600 484 126
lubin@tiptopol.pl

Olsztyn
tel. 606 264 573
olsztyn@tiptopol.pl

Piotrków Trybunalski
tel. 503 187 392
piotrkow@tiptopol.pl

Szczecin
tel. 604 278 377
szczecin@tiptopol.pl

Toruń
tel. 604 278 377
torun@tiptopol.pl

Warszawa
tel. 503 187 392
warszawa@tiptopol.pl

sklep.tiptopol.pl

Zapraszamy na sklep.tiptopol.pl
Zyskujesz:

• możliwość zamawiania 24h/dobę
• dostawę w 24h
• specjalne oferty promocyjne


