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O ČEM TO JE?

– o testu čtyř předních čističů hmyzu a špíny
– o tom, co dostanete za své peníze
– o servise zákazníkům

Popis výrobce: Plně biologicky 
odbouratelný a zásaditý přípravek 
pro každodenní a komplexní 
mytí nejen motocyklů, založený 
na nano technologii. Garanto-
vaná  bezpečnost užití na elox, lak, 
plasty, karbonová vlákna, titan, 
gumu, chrom. Lze bez problémů 
aplikovat i na brzdové kotouče 
a destičky! Přípravek není třeba 
ředit, stačí pouze aplikovat,  2-3 minuty nechat 
působit a poté důkladně opláchnout vodou. 
Díky nano částicím je proces očisty rychlejší 
a efektivnější a vytváří ochrannou nano vrstvu.

Cena a množství: 295 Kč za 1 l balení, 885 Kč 
za balení 5 l, 3455 Kč za balení 25 l (vč. DPH)

Prodejce: Halbich s.r.o. 
Kutnohorská 288 
109 00  Praha 10 - Dolní Měcholupy 
tel.:  272 702 972
www.halbich.cz

Popis výrobce: Čisticí 
prostředek pro motocykly 
s vysokým účinkem. Efektivně 
odstraňuje silné znečištění, jako 
je dehet, pryskyřice a hmyz. Je 
speciálně vhodný pro skleněné 
plochy, plexi, lak, chrom 
a umělé hmoty.

Cena a množství: 298 Kč  vč. DPH za 500ml 
koncentrát

Distributor v ČR: Pavel Novák AM – PROFI 
Mšecké Žehrovice 92 
270 64  Mšec 
tel.: 313 573 306 
www.motorexcz.com

Popis výrobce: 
Autošampón s bohatou 
pěnou na šetrné odstranění 
nečistot, obnovuje lesk 
vašeho motocyklu a dodává 
nový voskový vzhled. Dále 
zajišťuje mírnou ochranu 
proti tvorbě skvrn od 
tvrdé vody a ptačího trusu, 
unikátní funkce pěnění 
odstraňuje nečistoty, bezpečně odstraňuje silniční 
maz, aniž by poškodil  po vrch. Eagle One WET Car 
Wash obnovuje voskové ošetření a lesk. Speciální 
složení pomáhá chránit proti korozi a oxidaci.

Cena a množství: 327 Kč vč. DPH za 1,9 l

Prodejce: Valvolube a.s. 
V. Opatrného 973
517 21  Týniště nad Orlicí 
tel.: 494 372 057 , mobil: 737 269 803
www.valvoline.cz

Popis výrobce: 
Biologicky vysoce kon-
centrovaný čistič a silný 
odmašťovač rychle 
eliminuje nečistoty, 
působí jemně na 
barvu, gumu a další 
materiály. Motowash 
je ideální pro všechna 
vozidla a může být 
použitý i vícestranně: 
pro čištění kol aut, 
velmi mastných částí 
motoru a skvrn na koberci apod.

Cena a množství: 590 Kč vč. DPH 
za 2×500 ml

Prodejce: BIKERS CROWN, s. r. o.
Pražská 481/IV
503 51  Chlumec nad Cidlinou 
tel.: 495 485 995 
www.bikerscrown.cz

MUC-OFF Nano tech 
Bike Cleaner

MOTOREX 
Pre Cleaner

VALVOLINE Eagle 
One Wet Car Wash

IPONE 
Moto wash

 Nano tech Eagle 

Chyť si svoji muškuChyť si svoji mušku

Řekněme si, co od takové-
ho čističe chceme a jaký by 
měl být. Měl by být samo-

zřejmě v rozumné cenové relaci. 
Měl by vydržet co nejvíce čištění, 
ale především by měl fungovat. 
Pod pojmem fungovat máme na 
mysli především účinné odstra-
ňování hmyzu, se kterým jako 
motorkáři dennodenně bojuje-
me, ať už v terénu, nebo na asfal-
tu. Funkční produkt by nám měl 
dopomoci zbavit se také bláta, ale 
i dalších nečistot, které na nás na 
silnici číhají. A jak tedy dopadl 
Ipone, Motorex, Muc-O�  a Eagle 
One od Valvolinu?

Jak jsme testovali?
Vybrali jsme si zašpiněné ka-
poty motocyklů a automobi-
lů, které jsme rozdělili do čtyř 
sektorů. Na každý z nich jsme 
potom aplikovali jeden z testo-
vaných čističů dle návodu pro-
dejce (pokud byl k dispozici). 
Po době vyžadované na aplikaci 
čističů jsme proudem vody plo-
chy omyli. Proces jsme opako-
vali 3x, z toho jednou za pomo-
ci narušení špíny a roznesením 
čističů kartáčem s roztřepený-
mi konci vláken. V každém ze 
tří kritérií jsme udělovali jeden 
až pět hvězdiček – bodů.

Závěr
Jistě jste si všimli, že nemáme 
jednoznačného vítěze testu. Jsou 
totiž dva díky stejnému bodo-
vému zisku a je jenom na vás, 
která varianta čištění vám bude 
více vyhovovat a které přednos-
ti si vyberete. Zda catch&wash 
v podání Muc-O�  Bike Cleane-
ru nebo čistění s koncentrátem 
Motorex Pre Cleaneru. Ať se roz-
hodnete jakkoliv, všechny čty-
ři výrobky vám značně usnadní 
čištění, protože na organické ne-
čistoty jenom JAR nestačí (také 
jsme ho zkoušeli).  

1.-2. místo v testu 1.-2. místo v testu 3. místo v testu 4. místo v testu
aplikace a účinnost 
Litrový růžový čistič je v balení ihned připraven 
k použití. Po aplikaci vyžaduje 2-3 minuty času 
k působení. Muc-O�  nemá tendenci zpěnit, tudíž 
čistič bude tam, kde ho chcete mít. Zároveň se jej 
ale nemusíte bát aplikovat prakticky opravdu všu-
de. Muc-O�  Bike Cleaner je společně s Motorexem 
nejúčinnější proti hmyzu. Po mytí je ovšem tře-
ba čištěnou plochu otřít, protože Bike Cleaner má 
tendenci především na tmavém laku zanechávat 
šmouhy.

množství, spotřeba a cena 
Muc-O�  se prodává v litrovém balení za cenu 
295 Kč. Pokud jste čistící ďáblové, zděláte na jed-
nu motorku klidně půl litru čističe, ovšem k účin-
nému čištění stačí dvakrát až třikrát menší množ-
ství, podle velikosti čištěné plochy.

servis zákazníkům
Tady Muc-O�  jednoznačně exceluje. Dostačují-
cí návod na balení čističe podpoří velmi podrob-
ný návod na internetových stránkách importéra, 
včetně podrobné speci� kace čističe a několika dal-
ších tipů k čištění. 

Celkem 12 z 15 bodů

aplikace a účinnost 
Motorex sází na silný koncentrát v rozprašovači. Po 
aplikaci na čištěnou plochu je třeba čistič rozetřít, 
a to důkladně, jinak si zbytečně zvýšíte spotřebu 
čističe. Motorex opravdu funguje a po jeho aplikaci 
stačí hmyz spláchnout vodou, podobně jako ostat-
ní špínu.

množství, spotřeba a cena 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o koncentrát, 
není cena 282 Kč přemrštěná a při správné aplikaci 
je s Motorexem čištění nejsnazší. Po dvou stříknu-
tích koncentrátu na čištěnou plochu lze čistič kartá-
čem roztáhnout na polovinu celého osobního auto-
mobilu a se stejným množstvím si hravě vystačíte 
na celý motocykl! Stejně jako Muc-O�  zanechává 
i Motorex při nedokonalém spláchnutí suché šmou-
hy, a tak je třeba povrch po mytí dočistit. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o poměrně silný koncentrát, 
není žádoucí nechávat čistič na povrchu dlouho za-
sychat (déle než pět minut).

servis zákazníkům
Zde Motorex pokulhává. Dočtete se jenom nejnut-
nější informační servis se základní speci� kací čističe 
a návodem k použití, a to jak na internetu, tak na 
etiketě výrobku.

Celkem 12 z 15 bodů

aplikace a účinnost  
Eagle One - Car Wash je společný jak pro automo-
bily, tak motocykly, obdobně jako i ostatní čističe. 
Jedná se o prostředek, který po namíchání vodou 
vytvoří pěnu, kterou následně aplikujete na pře-
dem opláchnutý povrch kapot. Čistič je třeba ke 
správné aplikaci rozetřít houbičkou, což znamená 
mechanický zásah do čištění a pracnost při čištění 
větších ploch.

množství, spotřeba a cena 
Car Wash je poměrně silný gelový koncentrát, který 
vám vydrží na opravdu hodně mytí a navíc příjem-
ně voní. Budí ale spíše šamponový dojem, i když je 
schopný poradit si s hmyzem a blátem. Tato vlast-
nost vychází z nutnosti mechanického narušení ne-
čistot. Vzhledem k aplikačnímu poměru koncentrá-
tu (půl víčka uzávěru na 4,5 litru vody) vám tento 
čistič vydrží zaručeně nejdéle.

servis zákazníkům
Eagle One pod patronátem Valvolinu také infor-
mačnímu servisu moc nedal, ale průměrný zákaz-
ník se asi spokojí s poměrně podrobným návodem 
k aplikaci na balení čističe, kde je mimo jiné uvede-
no i dávkování při čistění různých druhů automobi-
lů, ze kterého lze snadno vycházet.

Celkem 8 z 15 bodů

aplikace a účinnost  
Čistič od výrobce Ipone je potřeba nazývat tak, jak 
se jmenuje. A to šampon. Na nečistoty organické-
ho základu nemá větší účinek, a tak při práci s ním 
dojde na mechanické narušování nečistot kartáči 
či houbou. Pouze spláchnout vodou tady opravdu 
nestačí. Moto Wash je v nádobách připraven ihned 
k použití. K jeho aplikaci se využívá rozprašovače, 
kterým postříkáte čištěné plochy.

množství, spotřeba a cena 
Cena Iponu leckoho odradí. 590 Kč za dvě půllitrové 
nádoby je poměrně hodně a ani jeho spotřeba není 
nejmenší. 200 ml na jednu kapotovanou motorku 
bez problémů padne. S oběma � aškami tedy vysta-
číte na 5-6 mytí, podle potřebné aplikace.

servis zákazníkům
Ipone je na tom bohužel nejhůře i po uživatelské 
stránce. Návod k aplikaci je prakticky nemožné do-
hledat, a to jak na stránkách importéra, tak i ostat-
ních prodejců, a tak si budete muset vystačit s ob-
rázkovým návodem na samotném balení čističe.

Celkem 3 z 15 bodů

Otestovali jsme čtyři přední čisticí produkty 
motocyklového trhu, které vás mají zbavit 
běžných nečistot, hmyzu, bláta a i dalších 

nepřátel čistých kapot. Nyní se s vámi 
podělíme o výsledky našeho bádání.


