Przedsiębiorstwo AERO-BW jest na rynku od 1994 r. i oferuje usługowe napełnianie aerozoli oraz innych
środków dla firm produkcyjnych takich jak:
•
•
•
•

kosmetyczne i farmaceutyczne,
branży motoryzacyjnej,
środków gospodarstwa domowego,
a także środków ochrony roślin.

Dysponuje trzema wysoko zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi. Nasze możliwości produkcyjne
wynoszą 5 milionów sztuk aerozoli miesięcznie, lecz firma dysponuje potencjałem pozwalającym
zwiększyć produkcję do 8 milionów sztuk miesięcznie.
Poniżej przedstawiamy ofertę wyrobów wytwarzanych w „AERO-BW”:

Preparaty do czyszczenia i pielęgnacji
kokpitów samochodowych
Środki czyszczące, konserwujące, antystatyczne do pielęgnacji
kokpitów samochodowych o dowolnej nucie zapachowej. Nadają
się do czyszczenia wszelkich powierzchni z tworzyw sztucznych
wydobywając ich intensywność koloru. Mogą nadawać efekt
matu lub też delikatny połysk. Przy zastosowaniu filtrów UV tworzą ochronną powłokę przed działaniem promieni słonecznych.
Zwykle pakowane w pojemniki stalowe o pojemności od 300 do
750 ml. Mogą być też w postaci pianki.

Preparat do czyszczenia tapicerki
tekstylnej lub skórzanej
Preparaty piorące do czyszczenia tapicerki usuwają plamy i zabrudzenia z siedzeń materiałowych, obić, dywaników, podsufitek.
Zapewniają doskonały efekt czyszczenia przywracając ich pierwotny stan. Jeśli środek zawiera filtr UV dodatkowo chroni przed
płowieniem. Preparat do tapicerki skórzanej usuwa lekkie zabrudzenia, nawilża i pilęgnuje skórę. Chroni przed wilgocią, pękaniem
i płowieniem. Pojemnik stalowy o pojemności 400 ml.
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Wosk do karoserii

Wosk w sprayu nabłyszcza i przywraca blask powierzchniom lakierowanym jednocześnie zabezpiecza przed działaniem czynników szkodliwych takich jak promienie UV czy też czynniki atmosferyczne. Usuwa drobne zarysowania, zmatowienia powierzchni
tworząc cienką warstwę ochronną na lakierze. Pakowany w stalowy pojemnik o pojemności 400 ml.

Preparaty do klimatyzacji
Samodzielne czyszczenie klimatyzacji i wszelkich systemów nawiewowych dzięki tym preparatom jest niezwykle łatwe. Ich zadanie to odgrzybianie, dezynfekcja, oczyszczenie i neutralizacja
przykrych zapachów np. dymu tytoniowego. Aplikacja preparatu
może odbywać się na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich to aplikacja przy pomocy głowicy z długim wężykiem, który umieszcza
się w kanale nawiewowym po wcześniejszym ściągnięciu filtra
przeciwpyłkowego. Wytwarzana pianka odświeża i dezynfekuje.
Drugi sposób to uwolnienie środka, który zamknięty jest specjalną głowicą z możliwością blokady, która opróżnia zawartość
aerozolu a klimatyzacja samooczyszcza się przy włączonym zamkniętym obiegu wentylacji. Aerozol jest o tyle skuteczniejszy,
że mikrocząsteczki docierają do kluczowych miejsc wraz z pędem
powietrza. Zamknięcie w pojemniku stalowym o pojemnośći od
200 do 400 ml.

Preparaty do pielęgnacji opon
(pianki, czernidła do opon)
Odnawiają gumę, przywracają jej intensywny kolor, chronią przed
ponownym zabrudzeniem oraz tworzą ochronną powłokę przed
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, śnieg). Przy
zastosowaniu filtrów UV mogą zapobiegać szybkiemu płowieniu
spowodowanymi promieniami słonecznymi. Zwykle pakowane
w stalowe pojemniki o pojemności 400 ml ze zwykłym zaworem
lub z zaworem z możliwością odwrotnego stosowania tzw. zawór
360 stopni.

Preparat do listew i zderzaków

Czyści i pielęgnuje zderzaki, listwy, wszystkie plastikowe elementy zewnętrzne samochodu. Zabezpiecza przed działaniem
wysokich i niskich temperatur. Pakowany w stalowy pojemnik
o pojemności 400 ml. Do zestawu może być dołączona gąbka dla
łatwiejszej aplikacji preparatu.
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Odmrażacz do szyb i zamków
Preparaty w aerozolu i atomizerze służą do usuwania oblodzenia
i szronu powstającego na powierzchni szyb wewnątrz i na zewnątrz samochodu nie niszcząc gum i uszczelek. Może być używany również na szkłach reflektorów, piórach wycieraczek, powierzchni lusterek. Pakowany w pojemnik stalowy o pojemności
od 300 do 500 ml. Atomizer do zamków przy pomocy specjalnego
zaworu dokładnie aplikuje porcję (dozę) preparatu aby odmrozić
zamek. Spełnia też funkcję ochronną, ponieważ dzieki zawartości
oleju konserwuje i smaruje zamek, może zawierać teflon. Pojemność 50 ml.

Pianka do mycia szyb, pianka
odtłuszczająca
Preparat do usuwania wszelkich zabrudzeń,tłuszczu z powierzchni szyb, lusterek, reflektorów. Nie pozostawia smug ani zacieków.
Bezpieczny dla reflektorów z poliwęglanów oraz lamp biksenonowych.Pakowany w stalowy pojemnik o pojemności 300 lub
400 ml.

Preparaty do uszczelek
Silikon do pielęgnacji uszczelek gumowych. Konserwuje, smaruje
i zabezpiecza przed przywieraniem gumy a w okresie zimowym
przed przymarzaniem. Bezzapachowy i wodoodporny. Nie pozostawia tłustego filmu na uszczelkach. Może być w wersji 50 ml
lub 300 ml.

Preparat usuwający trudne
zabrudzenia z karoserii
Usuwa wszelkie zabrudzenia ze smoły, asfaltu, smarów, olejów,
żywicy z powierzchni karoserii, felg, kołpaków. Nie pozostawia
śladów wokół czyszczonego miejsca. Pozostawia powłokę utrudniającą powstawanie zabrudzeń i ułatwia pielęgnację.
Pakowany w stalowy pojemnik o pojemności 400 ml.
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Preparat do czyszczenia łańcuchów
Środek do czyszczenia i odtłuszczania łańcuchów. Usuwa smary,
pył, pozostałości olejów. Nie pozostawia osadów i nalotów. Szybko odparowuje, wypiera wilgoć. Nadaje się do wszystkich rodzajów łańcuchów również tych z uszczelnieniem typu o-ring, x-ring
i z-ring. Dzięki zaworowi 360 stopni można używać preparatu
w dowolnej pozycji co ułatwia aplikację. Pakowany w pojemnik
stalowy o pojemności 400 ml lub 500 ml.

Preparat do mycia silników
Odtłuszcza i zmywa wszelkie nieczystości z silnika: olej, smar,
brud, kurz. Zapewnia całkowite bezpieczeństwo dla elementów
elektrycznych, gumowych, plastikowych, lakierowanych i chromowanych. Brud po rozpyleniu środka na silnik po prostu spływa.
Pojemnik stalowy o pojemności 400 ml z zaworem 360 stopni,
który działa w dowolnej pozycji z załączoną rurką, aby móc zaaplikować środek w każde miejsce.

Preparat do tarcz hamulcowych
Środek do odtłuszczania i czyszczenia tarcz hamulcowych i innych metalowych części. Może być stosowany do wszystkich
komponentów układu hamulcowego takich jak: bębny, zaciskacze, tarcze, klocki, poduszki, cylindry. Szybko odparowuje nie pozostawiając nalotów. Pojemnik o pojemności 400 ml z zaworem
kulowym 360 stopni dzięki któremu preparat można rozpylać
w dowolnej pozycji i dociera w każde miejsce.

Smar miedziany w sprayu
Wysokotemperaturowy i szybkoschnący smar miedziany. Redukuje tarcie części metalowych, zapobiega zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu. Ułatwia montaż i demontaż. Chroni przed
korozją śruby, nakrętki, łożyska. Poprawia szczelność połączeń
gwintowych. Pakownay w pojemnik stalowy o pojemności 400
ml ze zwykłą głowicą lub z głowicą wraz z dołączoną rurką, aby
preparat mógł być zaaplikowany w dowolne miejsce.
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Ogólne warunki współpracy:
Opcja I: Klient dostarcza puszki aerozolowe, zawory oraz produkty do konfekcjonowania do AERO-BW.
Aerozole są wykonywane wg ustalonej receptury, a końcowy produkt jest pakowany w opakowania zbiorcze i paletowany zgodnie z życzeniem klienta.
Opcja II: Klient dostarcza jedynie podstawowe komponenty do produkcji (takie jak: esencje zapachowe,
polimery, inne składniki aktywne), które zwykle stanowią ok. 5% zawartości aerozolu.
Pozostałą część do konfekcjonowania (alkohol, woda demineralizowana, rozpuszczalniki) oraz zawory
i puszki aerozolowe są dostarczane przez AERO-BW.
Opcja III: Klient zgłasza się z pomysłem produktu, a AERO-BW pomaga przy opracowaniu receptury,
karty charakterystyki, wyborze opakowania, propelentu i innych.
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