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Temizleme

Fırça veya sünger kullanımına
gerek kalmadan temizleme
gücüne sahiptir
Su lekesi bırakmaz
Aracınızda göz alıcı bir
parlaklık sağlar

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Profesyonel yıkamalarda kullanıma uygundur.
Fırça kullanımına gerek kalmadan yıkama yapar. Güçlü
formülü sayesinde kısa sürede yıkama yaparak tasarruf
sağlar. Yoğun cila ve boya koruma maddeleri içerir.
Antistatik ve su itici özelliğe sahiptir. Her araçta güvenle
kullanılabilir. Renk ve leke bırakmaz. Konsantre ve
ekonomik bir üründür.

XTREME
INTERIOR CLEANER

Temizleme

GENEL TEMİZLEYİCİ
Halı, kumaş, döşeme ve
deri aksamlarda güvenle
kullanılabilir
Taze, temiz bir koku bırakır
Solvent içermez, su bazlıdır

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Genel temizlik ürünü, özel formülü ile otomobillerin genel
temizliğini derinlemesine yapmanızı sağlarken hijyenik
yapısı ile de aracınıza sağlık katar. Solvent içermez, su
bazlıdır ve hoş kokuludur. Tüm yüzeylerle uyumludur.
Araç içindeki tavan, taban ve döşeme yüzeylerinin
temizlik ve bakımında kullanılır. Kullanılan yüzeylerde ilk
günkü gibi doğal bir görünüm sağlar.

Temizleme

Aracınızdaki demir ve fren
tozunu temizler
Boyalı ve hassas tekerleklerde
kullanılabilir
Pas ve kiri temizler

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Araç ve jant yüzeyinde oluşan demir ve balata tozları
temizler. Kirli tabakayı yok eder ve canlılık verir. Bu
esnada aracın diğer aksamlarına zarar vermez.

Temizleme

IS

INTERIOR SHINE
TORPİDO BAKIM SÜTÜ

Tüm plastik yüzeyler için
uygundur
Toz tutmaz
Zararlı güneş ışınlarından
korur

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Araç içerisindeki plastik yüzeylerin bakımında kullanılır.
Kullanılan yüzeylerde ilk günkü gibi doğal bir görünüm
sağlar. Antistatik bir yapıya sahiptir. Bu sayede yüzey toz
tutmaz.

Temizleme

EC

ENGINE
CLEANER

MOTOR TEMİZLEYİCİ

Yağı ve kiri etkin bir şekilde
çözen gelişmiş bir formüle
sahiptir
Modern ve klasik motor
bölmeleri için uygundur

Metal, boya ve kauçuk dahil
tüm yüzeylerde kullanılır

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Motor temizleyici, solvent içermeyen ve asidik olmayan
alkali bir üründür. Yanıcı, parlayıcı ve uçucu kimyasallar
içermez. Motor bloklarında ve diğer aksamların üzerinde
bulunan motor yağının çeşitli kir ve kalıntılarının temizlenmesinde kullanılır. Yüzeye derinlemesine nüfuz ederek
yağ, kir ve gres kalıntılarını temizler.

Temizleme

RC

RIM
CLEANER

JANT TEMİZLEYİCİ

Fren tozunu ve kirini
temizlemek için geliştirilmiş
güçlü bir formüle sahiptir
Yağ çözücü özelliği vardır

Tüm tekerlekler için uygundur

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Jant temizleyici, solvent içermeyen ve asidik olmayan
alkali bir üründür. Güçlü bir yağ ve kir çözücüdür. Jant
yüzeyinde biriken balata atıkları ile bu atıklarla birleşerek
jant yüzeyine yapışan çamur ve yağların hızlı temizliği için
kullanılır. Alaşımlı ve çelik jantların yanı sıra alüminyum
jantlarda ve plastik jant kapaklarında kullanımı da
uygundur. Jantın temizliğini sağlarken orijinal parlaklığını
geri kazanmasına yardımcı olur.

Koruma

EP

ENGINE
PROTECT

MOTOR KORUYUCU

Aracın motor parçalarını
temiz tutar ve uzun süre korur
Plastik vb. malzemelere
zarar vermez
Uygulaması hızlı ve kolaydır

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Aracın motor aksamını uzun süre temiz tutar ve korur.
Kalıcı parlaklık sağlar. Plastik vb. aksamlara zarar vermez.

Koruma

TS

TIRE
SHINE

LASTİK PARLATICI

Yüksek parlaklık sağlar
Uzun ömürlüdür

Çatlama ve solmaya karşı korur

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Lastik parlatıcı, özel sprey formülü ile lastiklere kalıcı ve
ıslak bir görünüm kazandırır. Lastikleri güneşin zararlı U.V.
ışınlarından korurken aynı zamanda derinlemesine
nemlendirerek çatlamaları engeller. Lastiklerin ömrünü
uzatırken mükemmel kalıcı bir parlaklık sağlar. Natürel
yapısı, lastiğin doğal kauçuk yapısıyla uyumludur. Bu
sayede lastiğin doğal siyahlığını geri kazandırır. Boya
içermez. Kahverengileşme ve akmalara engel olur.

AUTO
FRESHENER

Koku

OTO PARFÜMÜ
Kokuyu eşit şekilde yaymak için
anında atomize olur
Kalıcı, hoş bir koku bırakır
6 Farklı koku çeşidi

Gramaj
Ürün Kodu

5 Kg

10 Kg

25 Kg

C10100025

C10100010

C10100005

Kullanıldığı ortamlarda hoş ve ferah bir koku bırakır.
İçerdiği yoğun parfüm konsantrasyonu sayesinde uzun
süre etkili, taze ve ferah bir koku sağlar. Ekonomiktir ve
çevre dostudur.
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