
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUSTRUIREA 



  

  

Cine nu si-ar dori un vehicul bine 
întreținut!? 

Din acest motiv, curățarea și întreținerea 

regulată sunt importante. Acest lucru 

îmbunătățește aspectul, dar păstrează și 
valoarea vehiculului. 

Nu doar piesele de schimb și sculele sunt 

importante, ci și produsele chimice utilizate. 

Noi BERNER cu peste 60 de ani de experiență 

în domeniul chimiei, vă oferim produsul potrivit 

pentru fiecare aplicație din atelierul dvs. auto. 

O aplicație foarte importantă din gama chimică 

Berner este lustruirea. Aici veți găsi toate 

informațiile despre produsele noastre pentru 

lustruit și accesoriile necesare.  

Ca partener de încredere, vă oferim produse 

pentru un rezultat final perfect pentru toți pașii 
de lucru. De la pregătire, curățarea vehiculului, 

mascare până la finisare. De asemenea, avem 

accesoriile potrivite pentru dvs. și aplicațiile 

dvs. individuale. 

 

LUSTRUIREA 

BERNER | LUSTRUIREA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

BERNER | PREGĂTIREA 

CURĂȚAREA EXTERIOARĂ A VEHICULULUI 

• Pentru o curățare aprofundată   
• Respectă cerințele pentru agenții de curățare în conformitate cu 

Anexa 49 din Ordonanța privind apele uzate  
• Fără silicon, AOX, NTA, EDTA și fosfat  
• Putere mare de dizolvare chiar și grăsimi și uleiuri 

Spumă puternică 

Efect de auto-uscare 

Biodegradabil 

• Spumă stabilă  
• Ideal pentru pre-curățare  
• Formă ergonomică și vibrații reduse  
• Cantități mai mici de apă utilizată   
• Ø furtun: 8 mm 

Respectați exact 

doza! 

SOLUȚIE DE CURĂȚAT URME DE 
INSECTE 

SOLUȚIE DE CURĂȚAT PARBRIZE 

ȘAMPON AUTO ACTIV 

Art.-Nr. 216481    25 l 

                                 UA: 1 bidon 

PISTOL PNEUMATIC DE CURĂȚAT 
CU SPUMĂ B011 

Art.-Nr. 369543     

                                  

Art.-Nr. 117030     500 ml  

                                            UA: 1/10 buc 

Art.-Nr. 147970     400 ml  

                                             UA: 1/15 buc  

Art.-Nr. 120731     5 l  

                                                  UA: 1 bidon 

Art.-Nr. 368671     20 l  

                                                  UA: 1 bidon 

Pentru slăbirea reziduurilor de insecte în câteva 

secunde 

Curățare temeinică, este delicată cu vopseaua 

Fără scurgeri datorită stabilității excelente 

Îndepărtează murdăria persistentă 

• Spuma activă elimină fără efort reziduurile de insecte, 

grăsimea, siliconul, depunerile de nicotină și multe alte 

impurități  
• Cauciucul și materialele plastice nu sunt atacate  
• Potrivit pentru lentile din policarbonat  
• Fără silicon și AOX  
• Stabil și eficient 

• Slăbirea rapidă și eficientă a reziduurilor de insecte  
• Fără silicon, AOX și acizi  
• Nu atacă vopseaua, sticla, cromul, plasticul vopsit sau 

policarbonatul  
• Se utilizează înaintea spălării autovehiculului  



                                                                                                                               

  

PREGĂTIREA VOPSELEI 

RADIERĂ PENTRU CURĂȚARE 

• Pentru curățarea efectivă a tuturor suprafețelor 

netede de pe vehicul, de ex. vopsea, sticlă 

Pregătire temeinică pentru lustruire și etanșare 

Durată de viață extrem de lungă 

Poate fi folosit pe toate suprafețele 

• Pentru îndepărtarea particulelor de murdărie de pe suprafețele vopsite, 

sticlă și jante  
• Fără solvenți, ecologic și fără substanțe chimice  
• Elimină depunerile de ploi acide, rășini de copaci, gudron și reziduuri de 

insecte  
• Conține polimeri sintetici și abrazivi  
• Lut de modelare activ foarte vâscos și fără grăsimi pentru a fi utilizat în 

combinație cu un agent de curățare precum Șamponul Auto Active (nr. 

articol 216481) 

Îndepărtarea eficientă a reziduurilor de insecte 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 249811    200 g 

                                 UA: 1 cutie 

MĂNUȘĂ NANEX 

• Pentru îndepărtarea particulelor de murdărie de pe suprafețele vopsite, sticlă și jante  
• Ușor de utilizat  
• Ideal pentru suprafețe deosebit de sensibile  
• Fără lipire datorită polimerului de cauciuc revoluționar 

Art.-Nr. 366784    fin, albastru 

Art.-Nr. 366783    mediu, galben 

 



 

   

 PREGĂTIREA 

SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA 
PASTEI DE LUSTRUIT 

PREGĂTIREA  

• Pentru îndepărtarea reziduurilor uscate de pe plastic, suprafețe 

vopsite, cauciuc și crom  
• Etanșează suprafața - atunci când este aplicată înainte de lustruire, 

aceasta poate fi pur și simplu ștearsă 

• Culoare albă  
• Valoarea pH-ului: 5,75 

• Îndepărtează cu ușurință reziduurile uscate de pastă de pe suprafețe 

Domenii de aplicare  

Date tehnice  

Art.-Nr. 409936    500 ml 

                                 UA: 1/15 buc 

De asemenea, îndepărtează granulele de pastă uscate 

Gata cu petele de apă - previne reziduurile de apă 

Simplu și eficient - este nevoie de mai puține lucrări de mascare 

Efect de etanșare excelent 

Compatibilitate cu diverse materiale 



 

 

   

   
MASCARE SUPRAFEȚE  

SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTAREA 
ETICHETELOR NSF K3 

NSF-K3 înregistrat - 

pentru sectorul alimentar 

Îndepărtează reziduurile adezive de 

pe toate suprafețele netede 

• Îndepărtează reziduurile adezive de benzi adezive, 

autocolante, etichete, etichete de preț, etichete de 

identificare, inscripții cu folie de pe mașini și camioane  
• Proprietăți bune de dizolvare ale gumei de mestecat, ceară  
• Compatibilitate foarte bună cu diferite materiale 

Art.-Nr. 367943    500 ml 

                                 UA: 1/15 buc 

FOLIE TRANSPARENTĂ PENTRU VOPSIRE 

BANDĂ ACOPERIRE 

Date tehnice  

• Polietilenă, transparentă, aderă la vopsea, antistatică  
• Pentru acoperirea caroseriei și a componentelor 

adiționale  
• Aderă la vehicul  
• Fără scame 

• Rezistentă la rupere  
• Creponată fin  
• Rezistență la temperatură: -30 ° C până 

la +100 ° C  
• Mascare în timpul lucrărilor de vopsire și 

atașarea de folii de vopsire și hârtie de 

mascare 

• Material: polietilenă (PE)  
• Rezistență la temperatură, max .: 110 ° C  
• Alungire la rupere: 296%  
• Grosimea foliei: 10 μ 

Art.-Nr. 056239     300 m x 4 m  

                               UA: 1 rolă  

Art.-Nr. 299968     50 m x 50 mm  

                                 UA: 1/24 role 

 

Art.-Nr. 299964     50 m x 19 mm  

                                 UA: 1/48 role 

 



  

  

BERNER | LUSTRUIREA 

SISTEMUL DE LUSTRUIRE BERNER  

Pastele și bureții de lustruit Berner sunt codificați în culori pentru o coordonare ușoară a echipamentului de lucru. 

Această codificare a culorilor vă ajută să aveți întotdeauna produsul potrivit la locul de muncă. Pastele și bureții de 

lustruit sunt adaptate diferitelor aplicații. Intens | Mediu | Finisaj & NOUA pastă X-in-1.  

Există un burete de lustruit special conceput pentru fiecare pastă. Această combinație de pastă și burete de lustruit duce 

la rezultate perfecte. 

Scanați codul QR și 

urmăriți videoclipul 

despre sistemul 

nostru de lustruire! 

Practic, toate produsele Berner de curățat și lustruit sunt inofensive pentru materialele utilizate în mod obișnuit în industria 

auto. Cu toate acestea, unele materialele nu tolerează toate ingredientele chimice. Prin urmare, citiți întotdeauna 

informațiile de pe produs înainte de utilizare sau utilizați codul QR de pe cutie pentru acces direct la toate informațiile 

disponibile despre produs. 

zgârieturi foarte adânci       zgârieturi adânci         zgârieturi medii            zgârieturi ușoare                Holograme                      etanșare 

Ceară 

Lac  

Culoare  

Grund 

Caroserie  

Etanșare 

COMPATIBILITATE MATERIALE 



 

  

LUCIU 

POȚI CONTA PE COMBINAȚIA POTRIVITĂ! 

                                       Intensiv                                   Mediu                                      Finiș                             Impermeabilizare             X-în-1 lustruire și etanșare          

Art.-Nr.                          250789                                   250790                                    250791                                 250792                                       409941 

Grad de luciu                     scăzut                              mediu spre înalt                          ridicat                               foarte ridicat                              foarte ridicat                              

Grad de șlefuire                  P1500                                     P2000                                    P3000                                          -                                            ca. P2000 

Domeniul 

de 

aplicare 

Îndepărtarea 

zgârieturilor profunde, 

a vopselelor și a 

incluziunilor de praf                                                   

Recondiționarea 

vopselei degradate și 

a zgârieturilor medii-

adânci                                                  

Îndepărtarea 

zgârieturilor ușoare 

și a hologramelor                                                  

Etanșarea 

suprafețelor 

vopselei                                                  

Lustruire într-un singur pas 

pentru repararea vopselei 

degradate și îndepărtarea 

zgârieturilor medii și ușoare cu 

un grad foarte ridicat de luciu și 

etanșare simultană                                                    

Grup țintă                                                  Mașini second hand și 

pregătire vehicule                                                  

Vopsitor            

(+ pastă Finiș) 

Vopsitor (+ Lustruire 

intensivă) și pregătire  

vehicule                                                  

Mașini second hand și 

pregătire vehicule                                                  
-                                                   



  

LUSTRUIREA 

PREGĂTIREA VOPSELEI  

PASTĂ DE LUSTRUIT INTENSIV 

• Pasta conține micro granule abrazive cu o rată de îndepărtare 

ridicată  
• Fără silicon - de asemenea, pentru utilizare în atelierele de vopsire 

Rată de eliminare extrem de ridicată 

Putin praf 

Pentru îndepărtarea zgârieturilor adânci 

• Pastă de șlefuit ideală pentru suprafețe de vopsea cu 

zgârieturi adânci  
• Corectarea, de asemenea, a nealinierilor la vopsea 

proaspătă 

Încălzire redusă a suprafeței de lucru 

Extrem de rezistent la rupere 

• Pentru a obține un rezultat perfect, utilizați împreună 

cu pasta de șlefuit intensivă (Nr. Art. 250789) 

BURETE DE LUSTRUIT UNIVERSAL MEDIU 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 097858    Ø 160 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 173442    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 173443    Ø 80 mm 

                                 UA: 4 buc 

Art.-Nr. 250789    1 l 

                                 UA: 1 buc 

Abraziv: 

Strălucire: 

Durata de viață: 



 

  

PREGĂTIREA VOPSELEI  

PASTĂ DE LUSTRUIT MEDIUM 

• Excelent pentru lustruirea fără efort a vopselelor zgâriate, 

granule abrazive P2000 
• Randament abraziv ridicat cu un luciu perfect  
• Pregătirea, curățarea și protecția vopselei într-o singură operație  
• Fără silicon 

Pregătirea perfectă a vopselei cu luciu înalt 

Cel mai bun efect de etanșare 

Puțin praf 

Pentru toate tipurile de vopsea (cu excepția vopselelor mate) 

Centrare ușoară a buretelui prin locaș 

Puțin praf 

 

• Pentru pregătirea vopselei vehiculelor degradate, zgâriată și 

decolorată  
• De asemenea, pentru prelucrarea lentilelor din policarbonat 

mat și a farurilor mătuite 

Durabilitate maximă 

• Combină calitățile pozitive ale lustruirii cu lână de oaie cu 

proprietățile bureților de lustruit cu spumă 
• Căldură redusă pe suprafața de lucru 
• Pentru un rezultat perfect împreună cu un mediu de lustruire 

abraziv (Nr. art. 250790) 

Domenii de aplicare  

 Art.-Nr. 250790    1 l 

                                 UA: 1 buc 

BURETE DE LUSTRUIT MEDIU 

Abraziv: 

Strălucire: 

Durata de viață: 

Art.-Nr. 249769    Ø 80 mm 

                                 UA: 4 buc 

Art.-Nr. 249770    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

Art.-Nr. 249771    Ø 160 mm 

                                 UA: 2 buc 



 

  
PREGĂTIREA VOPSELEI  

LUSTRUIREA 

PASTĂ DE LUSTRUIT FINISH 

• Efect de etanșare și anti-hologramă foarte bun într-o 

singură pastă  
• Eliminarea zgârieturilor fine, fără microgranule  
• Fără silicon 

Rezultate foarte bune, fără holograme - chiar și la vopsele 

închise 

Protecție pe termen lung 

Extrem de rezistent la intemperii 

Nivel maxim de luciu 

• Îndepărtarea rapidă a zgârieturilor provenite în urma spălării 

• Combină calitățile pozitive ale lustruirii cu lână de oaie cu 

proprietățile bureților de lustruit cu spumă 

• Crestătură în mijlocul buretelui  
• Pentru un rezultat perfect, utilizați-l împreună cu pasta de 

lustruit finish (Nr. art. 250791) 

Domenii de aplicare  

BURETE DE LUSTRUIT MOALE 

Art.-Nr. 250791    1 l 

                                 UA: 1 buc 

Art.-Nr. 249766    Ø 80 mm 

                                 UA: 4 buc 

Art.-Nr. 249767    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 249768    Ø 160 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Abraziv: 

Strălucire: 

Durata de viață: 



 

  

PREGĂTIREA VOPSELEI  

SOLUȚIE DE IMPERMEABILIZARE A VOPSELEI 

Protecție maxima 

Oferă și mai multă strălucire 

Ușor de utilizat - eficient  

• Amestec de polimeri, ceară de carnauba și ceruri sintetice 

• Pentru o conservare durabilă, protecție maximă și etanșare a tuturor 

tipurilor de vopsea 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 250792    1 l 

                                 UA: 1 buc 

Art.-Nr. 100755    Ø 120 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

BURETE DE LUSTRUIT MANUAL MEDIU 



 

  

LUSTRUIREA 

ETANȘARE VOPSEA 

SOLUȚIE PENTRU PROTECȚIA SUPRAFEȚELOR 

• Suprafețe vopsite, metal, crom, oțel inoxidabil, 

aluminiu, ceramică 

Gata cu hologramele și vălurile de lustruit 

Prietenos cu mediul 

• Pentru conservarea, protejarea și etanșarea tuturor 

suprafețelor netede  
• Rezistență ridicată la intemperii  
• Compatibilitate ridicată cu diferite materiale 

Domenii de aplicare  

Art.-Nr. 173164    500 ml 

                                 UA: 1/15 buc 

Selecția noastră de 

lavete din microfibră 

este disponibilă 

online. 

Aici veți găsi laveta 

potrivită pentru 

fiecare aplicație. 



 

  

X-ÎN-1  
SOLUȚIE DE LUSTRUIRE ȘI ETANȘARE 
SUPRAFAȚĂ VOPSITĂ ȘI SIGILATĂ CU UN SINGUR PRODUS 
 

• Combină trei pași într-un singur produs  
• Protecție foarte bună a suprafeței  
• Rezultat excelent, ușor și rapid de utilizat  
• Rezistență în timp 

Produsul ideal pentru îngrijirea obișnuită a vehiculului 

Extrem de eficient 

Etanșarea suprafeței fără hologramă 

Proprietăți excelente de luciu cu un strat de ceară de lungă 

durată 

• Grad de luciu: 5-strălucitor  
• Valoarea pH-ului: ~ 7,8 

Date tehnice  

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați buretele de lustruit X-in-1: 

• Potrivit pentru procesul de finisare și etanșare  
• Pentru o suprafață uniformă, lustruită  
• Structura păianjen  
• Celulele deschise eliberează căldură 

Abraziv: 

Strălucire:  

Art.-Nr. 411656    Ø 80 mm 

                                 UA: 4 buc 

Art.-Nr. 412191    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 412192    Ø 160 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 409941    1 l 

                                 UA: 1 buc 



 

 

  

ACCESORII ȘI SERVICII 

MAȘINI DE LUSTRUIT 

MAȘINĂ DE LUSTRUIT CU ACUMULATOR 
BACPM BL 18 V 

MAȘINĂ DE LUSTRUIT BAP 14 – 15 SE 

MAȘINĂ DE LUSTRUIT EXCENTRICĂ 

• Cu preselecție de viteză în 8 trepte și pornire ușoară  
• Poate fi utilizat cu bureți de lustruit până la un diametru de 180 mm  
• Cu capac de praf 

• Consum de energie: 1.200 W  
• Putere de ieșire: 750 W  
• Viteză de ralanti min .: 500 rpm  
• Turație la ralanti maxim: 1.500 rpm  
• Filet: M 14  
• Ø disc: 160 mm  
• Nivel de putere acustică (K = 3 dB (A)): 95 dB (A)  
• Vibrații la polizare brută: 2,5 m/s²  
• Lungimea cablului: 4,0 m  
• Greutate: 2,5 kg  

 

Art.-Nr. 175035 

1 x mașină de lustruit fără fir  
2 x baterie de schimb BBP 18 V, 5,0 Ah  
1 x încărcător de baterie BBC 14,4-18 V  
 

Art.-Nr. 340662   în BERA CLIC + Midi 

• Gama de viteze ideală cu control continuu al vitezei pentru 

tratarea profesională a suprafeței 

• Consum de energie: 500 W  
• Viteză la ralanti min .: 2.000 rpm  
• Turație la ralanti maxim: 5.000 rpm  
• Filet: M 8  
• Ø disc: 125 mm  
• Nivel de putere acustică (K = 3 dB (A)): 88 dB (A)  
• Greutate: 2,6 kg  

 

Art.-Nr. 251491 

• Cursa de 15 mm pentru viteza maximă  
• Aproape fără vibrații  
• Nu generează căldură pe suprafață  
• Fără holograme enervante 

Livrare 

Date tehnice  

Date tehnice  

 

Aici veți găsi întreaga noastră 

gamă de mașini de lustruit! 



 

 

  
ACCESORII 

PAD PENTRU LUSTRUIT DIN LÂNĂ DE MIEL 
BURETE DE LUSTRUIT MATERIAL MOALE  

• Produs natural, securitate ridicată și flexibilitate  
• Tranziții perfecte între două vopsele  
• Pentru lustruire mecanică și tranziție între vopseaua veche 

și cea nouă  
• Pentru lustruirea zgârieturilor și loviturilor mici de piatră 

• Răcire mai bună  
• Structura specială a suprafeței  
• Rată de îndepărtare foarte redusă, fără efect de șlefuire 
• Luciu puternic  
• Pentru îndepărtarea hologramelor și lustruirea 

vopselelor noi și sensibile 

• Economisire de timp pentru o aplicare ușoară  
• Perfect pentru zone și curbe greu accesibile  
• Structură foarte moale  
• Lustruirea manuală a grilei radiatorului, a 

oglinzilor exterioare și a pieselor greu accesibile 

Art.-Nr. 097859    Ø 80 mm 

                                 UA: 4 buc 

Art.-Nr. 097860    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

 
Art.-Nr. 097862    Ø 160 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Abraziv: 

Strălucire: 

Durata de viață: 

BURETE DE LUSTRUIT MANUAL MEDIU 

Art.-Nr. 100755    Ø 120 mm 

                                 UA: 2 buc 

 

Art.-Nr. 023290    Ø 135 mm 

                                 UA: 2 buc 

 



 

 

 

 

ACCESORII ȘI SERVICII 

ACCESORII 

SUPORT DISC ȘLEFUIRE 

Art.-Nr. 117796     

 

LAVETĂ MICRO STRETCH PENTRU 
CURĂȚAREA STICLEI 

SUPORT DE ȘLEFUIRE/LUSTRUIRE 3-ÎN-1 

• 1 suport pentru 3 dimensiuni de discuri 
• Filet M14  
• Pentru discuri de șlefuit  Ø 76, 125 şi 150 mm 
• Fixare antiderapantă cu sistem Velcro  

 
Art.-Nr. 250893 

• Curățarea suprafețelor și a oglinzilor din sticlă  
• Partea mată pentru curățare, partea lucioasă pentru lustruire  
• Fără scame și praf  
• LxW: 400x400 mm  
• PU: 5 buc. 

 

Art.-Nr. 056388 

LAVETĂ MICRO STRETCH FOARTE MOALE 

DISC DE ȘLEFUIRE Ø 36 MM 

Lavete tăiate cu laser nu au cusături 

care pot provoca zgârieturi! 

• Curățarea și îngrijirea tuturor suprafețelor, lustruirea 

finală a vopselelor pentru vehicule   

• Putere mare de curățare și aspirație  

• Fără scame și praf, fără margine cusută  

•  LxW: 380x380 mm  

• PU: 5/15 buc.  

                   Art.-Nr. 155053 

• Incluziunile de praf sau scurgerile de vopsea sunt obișnuite – 

îndepărtați-le cu discurile de șlefuit  

• PU: 100 buc.  

          Art.-Nr. 117804 P1500  

          Art.-Nr. 117802 P2000  

          Art.-Nr. 117801 P2500 



 
 

 
 
 
 
 

Instrumentul care vă lipsea: 
NOUA APLICAȚIE BERNER! 

Fiți inteligent și rapid –  
descărcați noua aplicație Berner 

Albert Berner s.r.l. 
RO-310315 
Vrancei Nr. 51-55 
Arad 
https://shop.berner.eu/ro-ro/ 


