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Discover a new way 
of cleaning

 

Descoperă un nou mod
 de a face curățenie

Cyber Clean is a unique compound 
designed especially for cleaning and 
disinfecting places and surfaces not 
reached by conventional cleaning 
solutions. Cyber Clean's products protect 
you against harmful bacteria and 
promote a healthy living environment, 
be it at home, at the workplace or when 
travelling.

Cyber Clean este un concept unic, creat 
special pentru curățarea și dezinfectarea 
locurilor și suprafețelor mai puțin 
accesibile pentru soluțiile tradiționale de 
curățare. Produsele Cyber Clean te 
protejează împotriva bacteriilor 
dăunătoare și mențin un mediu sănătos 
acasă, la birou sau atunci când 
călătorești.

  

www.cyberclean.net
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The patented high-tech cleaning compound

Millions of units sold throughout the world since 2010!

Complexul patentat de curățare 
de înaltă tehnologie
Cyber Clean este un complex revoluționar de curățare! Când vine 
vorba despre curățarea locurilor mai puțin accesibile, acolo unde 
soluțiile tradiționale nu pot pătrunde, Cyber Clean curăță eficient 
orice loc, oricât de puțin accesibil, datorită combinației perfecte de 
vâscozitate și elasticitate. Formula patentată Cyber Clean absoarbe 
murdăria și praful și curăță în profunzime orice loc sau suprafață, 
omorând germenii!

* Tested after: EN 1040, EN 1275 & EN 13697 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Candida albicans (99.999%) & 
Aspergillus niger (99%) 

Cyber Clean is a revolutionary cleaning compound! When it 
comes to cleaning action in cavities and where conventional 
cleaning products have physical limits, Cyber Clean goes beyond 
all of them and gets into all cavities because of its perfect 
combination of viscosity and elasticity. Cyber Clean’s patented 
formula absorbs dirt, dust and provides deep cleaning action in 
cavities and on the surface by killing germs!

PROVEN TO KILL  99.999% OF GERMS* 
POATE ELIMINA PÂNĂ LA 99.999%* 

DIN BACTERII

Deep cleaning action
based on the 3 in 1 formulation

 
Curăță în profunzime

Cu ajutorul formulei 3 în 1
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Milioane de produse vândute în 
întreaga lume din 2010!



Cyber Clean
Home & O�ce
A unique and revolutionary cleaning 
compound which has been specifically 
developed for cleaning gaps. It absorbs 
dust and dirt particles and eradicates 
germs.

Un complex de curățare unic și 
revoluționar, care a fost dezvoltat 
special pentru a curăța locurile puțin 
accesibile. Absoarbe murdăria și 
particulele de praf și omoară 
germenii.

Millions of satisfied customers throughout the world 
since 2010!

Din 2010, milioane de clienți mulțumiți în întreaga 
lume!

Harmful fungi and bacteria are commonly found between the keys of computer 
keyboards, mobile and fixed phones, digital cameras, printers and photocopiers. 
In the household, we are also in daily contact with harmful bacteria. Cyber Clean 
protects you and your family from these harmful germs. By regularly removing 
dust with Cyber Clean you can also extend the product lifetime of your 
appliances.

Ciupercile dăunătoare și bacteriile se găsesc în mod frecvent între tastele 
calculatorului, ale telefoanelor mobile și fixe, camerelor digitale, copiatoarelor și 
imprimantelor. Acasă, venim zilnic în contact cu bacterii dăunătoare. Cyber Clean te 
protejează pe tine și întreaga familie de acești germeni. Curățând în mod regulat 
praful cu Cyber Clean, extinzi durata de viață a electrocasnicelor tale.

New cup
Item nr. 46215

160g

Zip bag
Item nr. 46197

80g

Pop-up cup
Item nr. 46200

145g
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Cyber Clean Acasă 
& La birou



Press it on and 
the dirt is gone!

You can reuse Cyber Clean several times until it 
changes color.

Poți folosi Cyber Clean de mai multe ori, până 
când produsul își schimbă culoarea. 

Cyber Clean is very simple to use and highly 
efficient! Just press it on the area you want to 
clean and pull it off again. All dirt particles will be 
trapped inside the compound. Thereby also 
disgusting microorganisms living inside the 
cracks and cevices of your device will be 
effectively eliminated. 

Cyber Clean este ușor de folosit și foarte eficient! 
Apasă-l pe zona pe care vrei să o cureți și apoi trage! 
Toate particulele de murdărie se vor lipi de produs. 
Astfel și microorganismele care se află în spațiile 
foarte mici for fi eliminate eficient.
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Apeși și murdăria 
dispare!



Cyber Clean CameraCare
Item nr. 46460

A clean and dust-free camera is not only good looking, but also provides for the best quality pictures. Cyber Clean CameraCare 
with its unique design combines all the tools you need to clean your photo equipment. From the micro fiber pen for the delicate 
lenses, to the anti-static carbon brush for detaching dust particles, to the powerful air-blower and, last but not least, the efficient 
Cyber Clean compound to clean the structured surfaces and controls of the camera body. This highly innovative product is a 
handy accessory and "must have" for both professionals and hobby photographers.,

O camera foto curată arată bine și te ajută să obții fotografii de cea mai bună calitate. Cyber Clean CameraCare combină, cu designul său 
unic, toate instrumentele de care ai nevoie pentru a curăța echipamentul foto. De la dispozitivul delicat din microfibră pentru curățarea 
lentilelor, până la peria din carbon cu efect anti-static împotriva particulelor de praf, la aspiratorul puternic și, nu în ultimul rând, 
produsul Cyber Clean pentru curățarea suprafețelor texturate și a telecomenzilor pentru aparat. Acest produs inovator este un accesoriu 
la îndemână și absolut necesar pentru fotografii profesioniști și amatori.

Cyber Clean
Camera Care
Cyber Clean CameraCare is an innovative 
and complete camera care kit to keep 
your camera and gear free from dust and 
dirt. The compact all in one solution is 
designed to effectively clean and 
disinfect the lens, sensor, view finder, 
screen, body and even the bag of your 
camera.

Cyber Clean CameraCare este un kit 
complet și inovator care te ajută să 
păstrezi camera și aparatura curate. Soluția 
compactă este creată pentru a curăța 
eficient și pentru a dezinfecta lentilele, 
senzorii, view finder-ul, ecranul, aparatul și 
chiar geanta camerei foto.

The new Masterpiece in the Photocamera cleaning tools panorama 
Noul produs pentru curățarea camerei foto!

NEW!
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Cyber Clean pentru 
aparatul foto



Press it on and 
the dirt is gone!

Combining the efficiency of Cyber Clean with  
the other included  tools allows you to clean and 
disinfect even the tightest gaps of your camera 
and accessories. For perfect function, maximum 
life span and cristal-clear images.

Combinând eficacitatea Cyber Clean cu celelalte 
instrumente incluse, poți curăța și dezinfecta chiar și 
cele mai fine șanțuri ale camerei foto și accesoriilor 
acesteia. Aparatul va funcționa perfect, va avea o 
durată mare de viață și te va ajuta să obții imagini 
clare.
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Apasă și murdăria 
dispare!



Cyber Clean
Car Interior

Millions of clean air vents and dashboards since 2010!

Din 2010, milioane de grile de ventilatie si  borduri de 
mașină curate!

The patented high-tech cleaning  
compound absorbs dirt and dust  in tight 
cavities and is ideal for cleaning the 
inside of your car.  Does not leave 
residues and is proven to kill 99.999% of 
germs. 

Complexul patentat de curățare cu înaltă 
tehnologie abosarbe murdăria și praful din 
spațiile înguste și este ideal pentru a curăța 
interiorul mașinii. Nu lasă reziduuri și 
omoară 99,999% din germeni.

Germs that can cause sickness are common in ventilation slots, 
in the gaps and joints of dashboards and steering wheels, in 
storage compartments and between buttons and switches.  
Cyber Clean protects you and your family from these harmful 
microorganisms.

New cup
Item nr. 46220

160g

Zip bag
Item nr. 46196

80g

Pop-up cup
Item nr. 46198

145g
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Cyber Clean
Pentru mașina ta

Germenii care pot cauza boli se află de cele mai multe ori în 
orificiile de aerisire, în spațiile goale și îmbinările bordului mașinii 
și volanului, în compartimentele de depozitare și între butoane și 
comutatoare. Cyber Clean protejează întreaga familie de aceste 
microorganisme dăunătoare.



Do not rub, just press!
Use with dry hands!

You can reuse Cyber Clean several times until it 
changes color.

Poți refolosi Cyber Clean de mai multe ori, până își 
schimbă culoarea.

Cyber Clean Car is ideal for cleaning steering 
wheels, buttons, switches, dashboards, air vents, 
gear shifter etc. It gets into all hard to reach 
places inside your car, leaving a nice and fresh 
scent.

Cyber Clean Car este ideal pentru a curăța 
volanul, butoanele, comutatoarele, bordul, 
orificiile de aerisire, schimbătorul de viteze etc. 
Ajunge în toate locurile mai puțin accesibile din 
interiorul mașinii, lăsând un miros plăcut și 
proaspăt.
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Nu e nevoie să freci, apasă!
Folosește cu mâinile uscate!



Cyber Clean
Vinyl & Phono Care

New cup
Item nr. 46340

160g

Dry-cleaning at your hands -High-Tech for your classic’s on 
Vinyl!

Curățare la îndemână! Tehnologie înaltă pentru discurile 
clasice de vinyl!

For better sound and longer life of your 
vinyl records! Experience the visible and 
audible difference!

Pentru un sunet mai bun și o durată de 
viață mai mare pentru discurile tale de 
vinyl! Bucură-te de o experiență audio 
incomparabil mai bună!

The High-tech compound for the most gentle and efficient cleaning of your precious vinyl records collection 
and sensitive phono equipment.  Dry-cleaning effect! Perfectly cleans in-depth, removes dust and debris from 
record grooves and pick-up head. Dust and harmful particles are encapsulated by the compound, thus 
significantly reducing abrasion effect and minimizing sonic distortion. Dissolves grease imprints on the surface 
and does not leave residues!
A must have for every Vinyl-Disc-Lover!

NEW!
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Cyber Clean

Vinyl & Phono Care

NOU!

Produsul cu tehnologie înaltă pentru curățarea delicată și eficientă a discurilor prețioase de vinyl și echipamentului 
audio sensibil. Cu efect de curățare profesională! Curăță perfect în profunzime, elimină praful și resturile din șanțurile 
discurilor și a capului pick-up-ului. Praful și particulele dăunătoare sunt absorbite de produs și astfel este redus 
semnificativ efectul de abraziune și se minimizează distorsiunile sunetului. Dizolvă urmele de grăsime de pe 
suprafață și nu lasă reziduuri.
Un produs esential pentru iubitorii de discuri pe vinyl!



Dry-Cleaning e�ect!

Do not rub, just gently roll the compound over 
the record and carefully press it on the 
needle-head. Not recommended for the cleaning 
of acetate records (Doubplate)! Do not use on oily 
or wet surfaces. Before use, wash your hands with 
soap and use with dry hands! Reusable, please 
replace your PhonoCare 8 month after the first use 
of the product. 

Nu freca, rulează cu grijă produsul pe suprafața 
discului și apasă cu atenție pe ac. Nu este 
recomandat penru curățarea discurilor din acetat. 
Nu folosi pe suprafețe uleioase sau umede. Înainte 
de folosire, spală-ți mâinile cu săpun și folosește 
produsul doar cu mâinile uscate. Reutilizabil, te 
rugăm să înlocuiești PhonoCare la 8 luni după prima 
folosire a produsului.
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Efect de curățare 
profesională!



Cyber Clean
LeafCare

New cup
Item nr. 46260

160g

Gentle deep cleaning of indoor plant leaves. 
Grooming and feeding!
Curățare eficientă pentru frunzele plantelor de 
interior. Îngrijire și hrănire!

The new, innovative and gentle cleaning 
for your beloved indoor plants. Healthy 
leaves, healthy and vigorous plants!

Noul produs inovator și delicat pentru 
a curăța plantele de interior. Pentru 
plante sănătoase și viguroase, cu 
frunze perfect îngrijite!

LeafCare contains natural ingredients: neem tree-oil protects against pests while pure 
almond-oil provides for a protective shining. Treatment does not leave any unwanted 
residues. The eco-friendly formulation is suitable for people suffering from dust and 
pollen allergies. Enjoy healthy and vigorous plants, hygienic and without pests.

NEW!
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Cyber Clean 
LeafCare

NOU!

LeafCare conține ingrediente naturale: ulei de neem care protejează împotriva 
dăunătorilor și ulei pur de migdale care oferă luciu și protecție. Tratamentul aplicat nu lasă 
reziduuri. Formula prietenoasă cu mediul este potrivită pentru persoanele care suferă de 
alergii la praf sau la polen. Te bucuri de plante sănătoase, viguroase, îngrijite și fără 
dăunători!



Removes dust, pollen and parasites. 
Opens the pores, moisturizes
and nurses the leaves.

Simple and gentle: support the leaf with one 
hand and tap or roll the compound over the leaf. 
Dust and harmful residues are encapsulated. 
Reusable, please replace your LeafCare 6 month 
after the first use of the product. 

Ține cu atenție frunza plantei cu o mână și apasă sau 
rulează produsul pe suprafața frunzei. Praful și 
reziduurile sunt absorbite de produs. Reutilizabil, te 
rugăm să înlocuiești LeafCare la 6 luni după prima 
utilizare.
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Îndepărtează praful, polenul și 
paraziții. Deschide porii, hidratează și 
hrănește plantele.


