Profesjonalny wybór od 1935 roku

KARTA PRODUKTU

C-12 LEATHER CLEANER
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SKÓRY
Nie zawiera żrących alkalicznych środków czyszczących
Gotowy do natychmiastowego użycia
Niskopieniący, zbalansowane pH
Rekomendowany do stosowania przed użyciem płynu
konserwującego do powierzchni skórzanych S-44-Q

Usuwa grube warstwy brudu i oleju

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Środek czyszczący C-12 jest profesjonalnym połączeniem
wybranych środków czyszczących stworzonym
do bezpiecznego i szybkiego usuwania brudu
z powierzchni skórzanych, który w przeciwieństwie
do standardowych zasadowych środków czyszczących
działa delikatnie.
Środek czyszczący C-12 szybko wnika w tłuste plamy,
absorbuje zanieczyszczenia, podczas gdy czyszcząca
formuła usuwa trwałe zabrudzenia pozostawiając
powierzchnię suchą i bez zacieków.
Dodatkowo środek ten nie zawiera wosków, olejów,
silikonu ani żadnych domieszek, które mogłyby hamować
właściwości czyszczące.
Środek czyszczący PRO ® jest również najbezpieczniejszym produktem na rynku ze względu
na zbalansowane pH (7.5) formuły czyszczącej,
co przyczynia się do wydłużonej trwałości skórzanych
materiałów.
REKOMENDOWANY DO
Środek czyszczący C-12 został zaprojektowany specjalnie
do stosowania na najdelikatniejszych powierzchniach
skórzanych. Skórzane wnętrza samochodów stają się
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Przyjemny zapach skóry
Rekomendowany do użycia na najdelikatniejszych
powierzchniach skórzanych

Nie jest łatwopalny, nie powoduje korozji
Biodegradowalny
Zgodny ze standardami VOC

coraz bardziej popularne, co potwierdzają statystyki.
Produkt ten jest wyjątkowy do czyszczenia garbowanych
chromowo i barwionych barwnikami pozyskiwanymi
z warzyw i kory drzewnej powierzchni skórzanych
w pojazdach ale może być również wykorzystywany
do czyszczenia barwionych powierzchni skórzanych
takich jak meble, odzież, obuwie, siodła i walizki.
APLIKACJA
DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.
Wylej niewielką ilość produktu na bawełnianą ściereczkę
lub gąbkę. Produkt można także rozprowadzić w postaci
sprayu. Rozprowadź cienką warstwę produktu
na powierzchni i poczekaj aż produkt zacznie wnikać
w powierzchnię. Następnie energicznie wetrzyj gąbką
produkt w powierzchnię. Wytrzyj powierzchnię suchą
ściereczką. Powierzchnia powinna pozostać sucha
i czysta.Produkt nie jest zalecany do użytku na wyrobach
skórzanych z meszkiem takich jak zamsz. Produkt można
stosować do czyszczenia plastikowych i winylowych
powierzchni. Po użyciu środka czyszczącego C-12
rekomenduje się zastosowanie płynu konserwującego
do powierzchni skórzanych S-44 w celu uzyskania
lepszego i długotrwalszego efektu oraz dodatkowej
ochrony delikatnej powierzchni skórzanej.
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KARTA PRODUKTU

C-51 RED DEVIL DEGREASER
ŚRODEK DO MYCIA SILNIKÓW
Szybko usuwa brud, oleje i zanieczyszczenia drogowe
Odtłuszcza silniki, nadkola, ościeżnice w drzwiach,
opony i inne

Biodegradowalny, nie jest łatwopalny
Możliwość rozcieńczenia produktu z wodą

Mocny ale bezpieczny
Łatwo się spłukuje i nie pozostawia zacieków
Wysokoaktywny, niskopieniący
Nie jest łatwopalny, nie powoduje korozji
Zgodny ze standardami VOC

w proporcji 3:1

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Środek odtłuszczający Red Devil™ C-51 jest wysokoaktywnym,
skoncentrowanym (3 do 1) odtłuszczaczem na bazie wody
przeznaczonym do usuwania smarów, olejów, brudu
i nagromadzonych zanieczyszczeń drogowych z powierzchni
silników, ościeżnic w drzwiach, nadkoli, opon, podłóg i innych.
Ten wysoce zasadowy środek wykorzystuje silne działanie
zawartych w nim rozpuszczalników, które przylegają do
powierzchni i natychmiast zaczynają działać minimalizując ilość
produktu konieczną do wyczyszczenia powierzchni. Red Devil™
szybko wgryza się i rozpuszcza smary, brud, błoto
i zanieczyszczenia drogowe. Łatwo się spłukuje i nie pozostawia
oleistej warstwy ani zacieków. Jedną z najważniejszych zalet
tego produktu jest jego wydajność. C-51 nie jest łatwopalny i jest
biodegradowalny.
REKOMENDOWANY DO
Doskonale sprawdza się na elementach silnika, ościeżnicach
w drzwiach, nadkolach, oponach, podłogach, wnętrzach
i innych.
Jest wysokoaktywnym narzędziem o silnych
właściwościach czyszczących. Ekonomiczny. Szybko wgryza
się i rozpuszcza smary, brud, błoto i zanieczyszczenia drogowe
i ma niezliczoną ilość możliwości aplikacji.
APLIKACJA
WSKAZÓWKI: DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM
UŻYCIEM.
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W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie
okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnym
podczas korzystania z produktu. Produkt może być rozcieńczony z wodą w proporcji 3:1. Do aplikacji użyj pistoletu
rozpylającego lub pojemnika z rozpylaczem.
Silniki (bez rozcieńczania z wodą):
Rozprowadź produkt po powierzchni silnika i jego elementach
a następnie odczekaj około 2 minut. Spłucz do czysta wodą pod
ciśnieniem.
Betonowe podłogi (rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:1):
Rozprowadź produkt po powierzchni i odczekaj około 1 - 5 minut.
Wyszoruj powierzch-nię szczotką a następnie spłucz do czysta.
Opony / Białe ściany (rozcieńczyć z wodą w proporcji 3:1):
Rozprowadź produkt po powierzchni opony i odczekaj około 30
sekund. Wyszoruj powierzchnię szczotką i spłucz do czysta.
Generalne odtłuszczanie (rozcieńczyć z wodą w proporcji 3:1):
Rozprowadź produkt po powierzchni i odczekaj około 1 - 2
minuty. W razie konieczności wyszoruj powierzchnię szczotką
i spłucz do czysta.
UWAGI DODATKOWE
Zakryj błotniki. Chroń powierzchnie aluminiowe
oraz lakierowane elementy wnętrza.
Nie pozwól aby produkt wysechł.
Podane powyżej sugerowane stosunki rozcieńczenia produktu
z wodą mogą być uzależnione od temperatury wody, ciśnienia
wody i jakości przepływu wody w Twoim systemie.
Sprawdź dawkowanie dla Twojego systemu przepływu wody.
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KARTA PRODUKTU

C-61 PRO-SOL
ŚRODEK DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ
na bazie rozpuszczalnika

[Szybkoschnąca formuła
[Gotowy do natychmiastowego użycia
[Idealny środek do czyszczenia karoserii ze smoły i asfaltu
[Usuwa smołę, wosk, kleje, silikon i inne
[Nie pozostawia matowej warstwy ani zacieków

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
C-61 PRO®-SOL™ jest jednym
z najbardziej popularnych produktów
linii PRO®.
C-61 jest wielozadaniowym, szybko
wyparowującym rozpuszczalnikiem
przeznaczonym do usuwania zanieczyszczeń z każdego rodzaju powierzchni. Ta specjalna mieszanina
rozpuszczalników pozwala głęboko
wniknąć w brud na każdej powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej pojazdu. Dzięki szybkiemu
działaniu czyszczącemu C-61 nie
pozostawia oleistej warstwy ani
zacieków na czyszczonych powierzchniach. PRO®-SOL™ zawiera
emulsyjne środki powierzchniowo
czynne umożliwiające łatwe
spłukiwanie powierzchni wodą.
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Wyczyszczoną tym produktem
powierzchnię można nawet
polakierować. Nie uszkodzi
lakierowanych wykończeń. C-61,
wielozadaniowy rozpuszczalnik linii
PRO®, przewyższa wszystkie
konkurencyjne rozpuszczalniki na
rynku. Zajmujemy się tym od lat !
REKOMENDOWANY DO
C-61 został pierwotnie stworzony do
usuwania samoprzylepnych naklejek
i elementów silikonowych. Doskonale
nadaje się także do usuwania smoły,
wosku, smarów, lekkich utlenień,
nadwyżki lakieru, zanieczyszczeń
drogowych i plam na dywanikach
samochodowych. PRO ® -SOL™
sprawdza się idealnie w warsztatach
samochodowych. Nakładany pomię-

dzy kolejnymi warstwami lakieru
zwiększa siłę jego przylegania.
APLIKACJA
DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED
KAŻDYM UŻYCIEM.
Nałóż C-61 na suchą i czystą
ściereczkę lub bezpośrednio na
niewielki obszar powierzchni
i natychmiast wytrzyj powierzchnię,
aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. W miejscach szczególnie
silnych zabrudzeń może być
konieczna ponowna aplikacja
produktu.
Stosuj ostrożnie na świeżo polakierowanych powierzchniach. Pozostawienie produktu na dłuższy czas na
powierzchni może spowodować
uszkodzenia warstwy lakieru.
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KARTA PRODUKTU

C-83 XTRACT POWER™
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA OBIĆ TAPICERSKICH
Przeznaczony do stosowania w maszynach piorących
Nie jest żrący - bezpieczny dla odkurzaczy ciśnieniowych
Wysoko skoncentrowana formuła 40:1
Silny odplamiacz
Usuwa plamy powstałe na bazie oleju, ziemi
i pochodzenia organicznego

Bardzo nisko pieniący
Przyjemny cytrusowy zapach świeżej limonki
Rekomendowany do stosowania ze środkiem
eliminującym brzydkie zapachy i dym F-17

Doskonały zarówno z zimną jak i gorącą wodą
Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

REKOMENDOWANY DO

Ten wysoko skoncentrowany wywabiacz do
plam jest przeznaczony do użytku w specjalnych odkurzaczach do usuwania ziemi i do
wstępnego usuwania plam z dywanów, obić
tapicerskich oraz tkanin. Jego unikalna
kombinacja aktywnych środków czyszczących,
rozpuszczalników i substancji zmiękczających
szybko przełamuje i wywabia plamy na
wierzchu tkanin tak, by były łatwe do usunięcia.
Znacząco obniża czas usuwania zanieczyszczeń zwłaszcza w połączeniu z ekstraktorem
na gorącą wodę. Niskopieniąca formuła nie
zapycha rur ani dysz i nie wymaga odpieniacza
w dodatkowym pojemniku. Produkt posiada
niezwykle silnie skoncentrowaną formułę
i w celu uzyskania bardziej ekonomicznych
efektów zużycia produktu można go
rozcieńczyć z wodą w stosunku 40:1. C-83 jest
doskonałym preparatem do wstępnego
czyszczenia plam pochodzenia organicznego
lub na bazie oleju czy ziemi. Pozostawia
przyjemny świeży cytrusowy zapach. Użytkownicy detaliczni mogą stosować ten produkt
w celu zwiększenia swoich możliwości
i uzyskania nowocześniejszego i bardziej
efektywnego sposobu na czyszczenie wnętrz
swoich pojazdów. Xtract Power™ wyczyści,
rozjaśni i nada świeży wygląd dywanom,
obiciom tapicerskim i tkaninom bez efektu
sztywności i nie pozostawi osadu z chemikaliów
i mydła.

Rekomendowany do stosowania z ekstraktorami na gorącą wodę. Głęboko wnika
w dywany, obicia tapicerskie i tkaniny.
Doskonale nadaje się do czyszczenia zarówno
wnętrz ciężarówek jak i obić drzwi. Doskonały
do wywabiania bardzo głębokich plam. Unikać
stosowania na podsufitce jako, że nie zaleca się
zamaczania tego obszaru. Xtract Power™
może być stosowany ze standardowymi
myjkami ciśnieniowymi jak również z całym
zestawem narzędzi to obróbki tapicerskiej.
Sprzedawany w przemyśle motoryzacyjnym,
sprzątającym oraz hotelarskim. Produkt można
stosować także z ekstraktorami na zimną wodę.
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APLIKACJA
WSKAZÓWKI: DOBRZE WSTRZĄŚNIJ
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.
W ramach bezpieczeństwa rekomendowane
jest stosowanie okularów ochronnych
i gumowych rękawic ochronnych podczas
korzystania z produktu. Wyszczotkuj na sucho
i dokładnie odkurz zaplamiony obszar.
Czyszczenie wstępne:
W butelce rozpylacza wymieszaj 1 część
produktu Xtract Power™ i 3 części wody.
Spryskaj zaplamiony i mocno ubrudzony ziemią
obszar tkaniny powstałą mieszaniną i odczekaj
około 3 minut. Użyj ekstraktora aby usunąć
mieszaninę z tkaniny. Produkt może być

stosowany z ekstraktorami na zimną i gorącą
wodę.
Rozpuszczanie plam: (Wysoka moc rozpuszczalnika - w proporcji 20:1)
Wlej 6 uncji (około 170 gram) produktu Xtract
Power™ na jeden galon (około 3,8 litra) wody do
zbiornika w ekstraktorze. (Standardowa moc
rozpuszczalnika - w proporcji 40:1) Wlej 4 uncje
(około 114 gram) produktu Xtract Power™ na
jeden galon (około 3,8 litra) wody do zbiornika
w ekstraktorze. Zalecane jest użycie gorącej
wody tak, by ciepło wody rozgrzało
rozpuszczalnik przed użyciem. Włącz
odkurzacz i pompę i wciśnij przełącznik.
Powstała mieszanina wypłynie na powierzchnię
głęboko wnikając w zaplamiony obszar. Powoli
przeciągnij dyszą nad tkaniną usuwając tym
samym jednocześnie zanieczyszczenia oraz
mieszaninę rozpuszczalnika i wody. By
przyspieszyć wysychanie materiału odkurz
obszar ponownie pamiętając by przełącznik był
w pozycji "wyłączony". Odkurzanie sprawi, że
włókna podniosą się więc nie będziesz musiał
już sam napuszać dywanów i obić. Po
wyczyszczeniu wnętrza pojazdu zastosowanie
środka eliminującego brzydkie zapachy i dym
zapewni profesjonalne wykończenie.

UWAGI DODATKOWE
Unikaj wystawiania produktu na niskie
temperatury. Unikaj zbytniego zamoczenia
dywanów i tkanin.
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KARTA PRODUKTU

C-84 FRANK'S SPECIAL CLEANER
SPECJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Nie jest żrący
Biodegradowalny, nie jest łatwopalny
Wielozadaniowy środek czyszczący do zewnętrznych
elementów na bazie wody

Usuwa smołę, oleje i zanieczyszczenia drogowe

Skoncentrowana formuła 20:1
Usuwa czarne ślady z kamperów
Przyjemny zapach cytrusów
Bezpieczny dla silnika, opon, felg, dywanów i tkanin
Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

C-84 jest to skoncentrowany wielozadaniowy środek czyszczący przystosowany do usuwania smoły, oleju,
zanieczyszczeń drogowych, czerwonego
osadu z pyłu wulkanicznego, czarnych
śladów z kamperów, pozostałości po
owadach, śladów po kredkach i wielu
innych. Produkt ten jest doskonały do
odtłuszczania i usuwania plam, czyszczenia trudnych powierzchni oraz
czyszczenia pod ciśnieniem. Nie jest żrący
a jego biodegradowalna formuła szybko
i bezpiecznie odtłuszcza silniki, felgi,
opony, ościeżnice w drzwiach i wloty
paliwa. Zastosowany punktowo C-84
usuwa plamy z dywanów, mat, obić
tapicerskich, winylowych i zamiennych
pokrowców. Specjalny środek czyszczący
Franka™ czyści betonowe podłogi,
kafelki, otynkowanie i inne trudne
powierzchnie. Dzięki nie żrącej formule
bezpiecznie wyczyści aluminiowe
elementy nie niszcząc ich. Produkt można
rozcieńczyć z wodą w proporcji 20:1.

DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED
KAŻDYM UŻYCIEM.
W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów
ochronnych i gumowych rękawic
ochronnych podczas korzystania z
produktu. Rozcieńcz z wodą według
podanych poniżej specyfikacji.
Czyszczenie Trudnych zabrudzeń/
Odtłuszczanie: (rozcieńcz w proporcji 1:1)
Silniki, ościeżnice w drzwiach, wloty
paliwa, nadkola, felgi i opony. Rozprowadź
warstwę produktu na powierzchnię
i odczekaj około 1-2 minuty. Wyszoruj
powierzchnię szczotką a następnie spłucz
do czysta wodą pod ciśnieniem.
Czyszczenie punktowe: (rozcieńcz
w proporcji 2:1)
Dywany, maty, obicia tapicerskie.
Rozprowadź warstwę produktu na
powierzchnię i odczekaj około 1-2 minuty.
Wyszoruj powierzchnię szczotką/gąbką.
Następnie wytrzyj powierzchnię przy
użyciu czystej i suchej ściereczki lub usuń
pozostałości ekstraktorem.
Generalne czyszczenie: (rozcieńcz
w proporcji 3:1)
Betonowe podłogi, kafelki, otynkowanie
i inne trudne powierzchnie. Rozprowadź
warstwę produktu na powierzchnię
i odczekaj około 1-2 minuty. Wyszoruj
powierzchnię szczotką a następnie spłucz
do czysta wodą pod ciśnieniem.

REKOMENDOWANY DO
Rekomendowany do stosowania w salonach z nowymi/używanymi samochodami, centrach dla kamperów,
warsztatach samochodowych, myjniach
samochodowych, szkołach oraz przy
pracach ekip sprzątających.
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Namaczanie: (rozcieńcz w stosunku 5:1)
Zanieczyszczenia drogowe, czarne ślady
na kamperach. Rozprowadź warstwę
produktu na powierzchnię i odczekaj około
1 minuty. Wyszoruj powierzchnię
szczotką/ gąbką a następnie spłucz do
czysta wodą pod ciśnieniem.
Wnętrza: (rozcieńcz w proporcji 10:1)
Winyle i plastiki. Nałóż produkt na
ściereczkę i wyczyść zabrudzoną
powierzchnię. Wytrzyj do czysta suchą
ściereczką.
Obicia tapicerskie: (rozcieńcz w proporcji
20:1)
Dywany, maty, obicia tapicerskie.
W wiadrze wymieszaj 1 część produktu
z 2 0 c z ę ś c i a m i w o d y. N a ł ó ż n a
powierzchnię przy użyciu szczotki lub
gąbki i wyczyść zabrudzoną powierzchnię
szorując lub wycierając. Usuń nadmiar
wody odkurzaczem lub gąbką, Wytrzyj do
sucha czystą suchą ściereczką.
UWAGI DODATKOWE
Ważne: Unikaj wystawiania produktu na
niskie temperatury. Nie aplikuj na gorące
powierzchnie, nie pozwól wyschnąć
produktowi nałożonemu na powierzchnię.
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KARTA PRODUKTU

P-27-Q ULTIMATE CUTTER
ŚRODEK USUWAJĄCY ZADRAPANIA I RYSY
[Niezwykle agresywna mieszanina
[Usuwa silne utlenienia, skórkę pomarańczową
i zadrapania piaskiem o gramaturze 800-1200

[Przeznaczony do wysokogatunkowych powierzchni
bezbarwnych

[Doskonały do akrylowych emalii i lakierów

ścierających

[Nie zawiera wosku ani silikonu
[Bezpieczny do stosowania w warsztatach
samochodowych

[Zgodny ze standardami VOC

(pojedyncza warstwa)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Nowa technologia powłok do lakierów o niskiej
zawartości lotnych substancji organicznych
postawiła nowe wyzwania w kwestii
uzyskiwania wykończeń bez skazy podczas
napraw samochodowych. Syntetyczny system
ścierny P27-Q agresywnie przełamuje
twardsze specjalne warstwy bezbarwne oraz
fabryczne warstwy lakierów podczas gdy mikro
cząsteczki są wystarczająco małe by
przełamać i wypolerować zarówno twarde jak
i miękkie powłoki bez zarysowań. Usuwa
średnie i mocne utlenienia, zadrapania
piaskiem o gramaturze 1000-1500, zniszczenia spowodowane kwaśnymi deszczami
i osadami przemysłowymi
na miękkich
wykończeniach takich jak fabryczne bezbarwne warstwy, akrylowe emalie czy lakiery.
Usuwa zadrapania piaskiem o gramaturze
800-1200, skórkę pomarańczową, drobinki
kurzu i inne defekty ze świeżo położonych lub
odrestaurowanych wykończeniach.
NIE ZAWIERA SILIKONU ANI WOSKU.
Rozpuszczalna w wodzie formuła jest łatwa do
usunięcia z pęknięć i szczelin poprzez
spłukanie lub przetarcie mokrą ściereczką.
Pozostawia gładką powierzchnię gotową do
polerowania lub prac wykończeniowych.
REKOMENDOWANY DO
Warsztaty samochodowe, dealerzy samochodów używanych, aukcje samochodowe.
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[Kremowa formuła na bazie wody
[Zawiera syntetyczne mikroelementy o właściwościach

Zaprojektowany do a usuwania średnich
i mocnych utlenień, zadrapań piaskiem
o gramaturze 1000-1500, zniszczeń spowodowanych kwaśnymi deszczami i osadami
przemysłowymi na miękkich wykończeniach
takich jak fabryczne bezbarwne warstwy,
akrylowe emalie czy lakiery. Usuwa zadrapania
mokrym piaskiem o gramaturze 800-1200,
skórkę pomarańczową, drobinki kurzu i inne
defekty ze świeżo położonych lub
odrestaurowanych wykończeń.
APLIKACJA
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym
użyciem. Rekomenduje się stosowanie
ochronnych rękawic i masek chroniących przed
pyłami powstającymi podczas stosowania tego
produktu. W celu osiągnięcia najlepszych
efektów przed zastosowaniem produktu umyj
samochód, usuwając przy tym brud i zanieczyszczenia z powierzchni a następnie
wysusz. Rozpocznij pracę stosując nie
używaną wcześniej nasadkę polerującą z linii
PRO®. Używane nasadki mogą zawierać
zanieczyszczenia, które mogą zadrapać
powierzchnię. Stosuj produkt jedynie wedle
wskazówek.
Działanie agresywne: Zastosuj elektryczną lub
powietrzną polerką (1500-2500 rpm) i wełnianą
nasadkę polerującą. Nanieś odpowiednią ilość
produktu na niewielką powierzchnię (około
dwóch lub czterech stóp kwadratowych)
i rozprowadź jednolitą warstwę przed

polerowaniem. Ustaw polerkę na prędkość
1800 rpm i poleruj powierzchnię używając
odpowiedniej siły nacisku. Gdy produkt
zaczyna wysychać zwiększ prędkość
polerowania do 2000rpm lub więcej
zmniejszając przy tym siłę nacisku i kontynuuj
polerowanie dopóki nie osiągniesz wysokiego
połysku. Produkt pozostawia gładką
powierzchnię gotową do ostatecznego
wykończenia. Czyść nasadkę regularnie. Usuń
wszelkie rozbryzgi z uszczelek i listew suchą
ściereczką.
W celu zmniejszenia poziomu agresywności
działania: Zastosuj Żółtą nasadkę piankową
i ustaw polerkę na prędkość 1600-1800 rpm.
Opcjonalnie: Utrzymuj nasadkę mokrą dodając
regularnie czystej wody z butelki z rozpylaczem.
UWAGI DODATKOWE
Unikaj wystawiania produktu na niskie
t e m p e r a t u r y. N i e n a k ł a d a j p r o d u k t u
w bezpośrednim świetle słonecznym lub na
gorącą powierzchnię. Po nałożeniu produktu
zastosuj powłokę wosku w kremie P-34
Progold™ w celu dalszego polerowania powierzchni i uwydatnienia efektu
wykończenia zapewniając długotrwałą
ochronę.
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KARTA PRODUKTU

P-34 PROGOLD™
KREMOWY ŚRODEK 3w1

Doskonały do prac końcowych
Czyści, poleruje i chroni za jednym razem
Zawartość wosków i kopolimerów zapewnia długotrwały
wysoki połysk

Mocny ale bezpieczny
Do stosowania ręcznego i mechanicznego
Delikatnie usuwa ślady lekkiego utlenienia, widoczne
zadrapania i zatarcia

Bezpieczny dla wszystkich rodzajów wykończeń

Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

powierzchni. Wypełnia pęknięcia lakieru zarówno
te proste jak i te pajęczynowate. Jest bezpieczny dla
każdego rodzaju lakieru. Został zaprojektowany zarówno
do stosowania ręcznego jak i automatycznego.

P-34 progold™ jest profesjonalną formułą zawierającą
polimery i kopolimery, które nadają głęboki połysk oraz
właściwości odporności lakieru na działanie wody
i detergentów.
Progold™ z łatwością poleruje powierzchnie nie
pozostawiając kolistych śladów po woskowaniu ani smug.
Ten najnowocześniejszy wosk w kremie pozostawia
długotrwały efekt i warstwę ochronną, która zabezpieczy
lakier przed szkodliwym działaniem wody, słońca, soli,
zanieczyszczeń powietrza i detergentów. Progold™
zawiera również delikatne środki czyszczące oraz środki
rozjaśniające kolory, które przywracają głęboki kolor
powierzchniom i pozostawiają efekt odbicia lustrzanego
i głęboki połysk. Rozjaśnia matowe powierzchnie bez
konieczności stosowania mocno ścierających środków
i tworzy warstwę ochronną z wosku. Progold™ bardzo
szybko poleruje powierzchnie. P-34 poleruje około 2 razy
szybciej w porównaniu do standardowych wosków
w kremie. Czyści, rozjaśnia i chroni za jednym razem.
REKOMENDOWANY DO
Progold™ usuwa zadrapania i zatarcia, ślady lekkiego
utlenienia oraz niedoskonałości w lustrzanym odbiciu
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APLIKACJA
Dobrze wstrąśnij przed każdym użyciem. Przy stosowaniu
ręcznym nałóż produkt z dyspensera w butelce na czysty
aplikator i mocno wetrzyj w powierzchnię. Pozwól
produktowi wyschnąć aż powstanie matowa warstwa
a następnie wytrzyj mocno przy użyciu polerującej
ściereczki z mikrofibry PT-8 aż do uzyskania głębokiego
połysku.
Przy stosowaniu automatycznym nałóż niewielką ilość
produktu z dyspensera w butelce na lakierowaną
powierzchnię. Umieść polerkę ze zmienną szybkością
dokładnie nad nałożonym produktem. Powoli zacznij
polerować powierzchnię stosując Żółtą Nasadkę do
Polerowania VF-85-C lub Piankową Nasadkę do
Wykańczania RV-85-C utrzymując prędkość polerki
między 1400 a 2300 rpm. Poleruj powierzchnię aż do
osiągnięcia głębokiego połysku.
Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle
słonecznym lub na gorącą powierzchnię.

e-mail: info@automagic.com.pl tel. (+48) 22 720 74 04

Profesjonalny wybór od 1935 roku

KARTA PRODUKTU

P-35-Q SATIN CREME
Niezwykle głęboki i bogaty połysk
Przeznaczony do stosowania na uprzednio
wyczyszczonych powierzchniach

Kombinacja wosku Carnauba i polimerów żywicy

Do nakładania ręcznego lub przy pomocy polerki
o zmiennej prędkości

Łatwy w nakładaniu i usuwaniu
Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

REKOMENDOWANY DO

Słowo "premium" oznacza najwyższą
jakość. P-35 SATIN CREME™ jest
mieszaniną najwyższej jakości amino
funkcyjnych silikonów z najlepszej jakości
wosku Carnauba jak również dwóch
innych twardych wosków. Polimery znane
są z zapewniania długotrwałych efektów,
dłuższych niż inne produkty na bazie
wosku. Wosk Carnauba zawsze był
ceniony za nadawaną głębię i doskonały
lustrzany połysk. Kombinacja tych dwóch
składników tworzy niezwykłą formułę. Do
najważniejszych właściwości Satin
Creme™ należy zaliczyć: najwyższej
jakości składniki dobrane w celu wygodnej
aplikacji i zapewnienia doskonałego
blasku w połączeniu z akrylowymi
polimerami żywicy Dow Corning, które
wnikną głęboko w lakier gwarantując
piękny długotrwały wygląd. Dzięki
Dow Corning produkt Satin Creme™
zapewnia zwiększoną odporność na
detergenty a zawarta w nim żywica nadaje
właściwości antykorozyjne. Jego doskonałość wynika z połączenia wielu
składników w jeden stabilny i prosty do
nakładania produkt. Linia produktów PRO®
cały czas doskonali swoje badania
w świecie chemii w celu zapewnienia
klientom najlepszych i najnowszych
rozwiązań.

P-35 jest specjalnym produktem który
doda nowego blasku każdemu rodzajowi
lakieru. Jest on specjalnym woskiem do
prac wykończeniowych i spełni potrzeby
najbardziej wymagających klientów.
Produkt zawiera czteroprocentowy
mikrocząsteczkowy środek czyszczący,
który usunie lekkie utlenienia oraz
niewielkie zarysowania. Przed
nałożeniem Satin Creme™, wstępnie
przeczyść powierzchnię używając produktu MO-200 Clay One. Wosk można
nałożyć przy pomocy szybkiej polerki, aby
jednak uniknąć zacieków, zalecamy
aplikację ręczną. Produkt powinno się
używać na nowych samochodach,
czystych używanych samochodach
i wszystkich powierzchniach lakierowanych, które nie są utlenione i nie
posiadają skaz. Nie należy używać go jako
wosku czyszczącego lub polerującego,
gdyż amino funkcyjny silikon wymaga
czystej powierzchni.
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APLIKACJA

każdym użyciem. W celu osiągnięcia
najlepszych efektów, wyczyść najpierw
powierzchnię produktem MO-200 Clay
One. Dzięki temu usuniesz zanieczyszczenia przed nałożeniem P-35. Satin
Creme™ można nakładać ręcznie lub przy
pomocy polerki.
We wszystkich
przypadkach, upewnij się, że powierzchnia na którą nakładasz wosk jest
chłodna i w dobrym stanie. Po nałożeniu
produktu odczekaj 24 godziny zanim
poddasz go działaniu płynów i czynników
zewnętrznych.
Nakładanie ręczne: Nałóż Satin Creme™
na czystą szmatkę lub aplikator wosku.
Rozprowadź równo na małej powierzchni,
dokładnie wcierając produkt okrężnymi
ruchami. Poczekaj aż produkt wyschnie ,
a następnie zetrzyj go czystą szmatką.
Aby osiągnąć wysokiej jakości połysk, użyj
szmatki do woskowania z mikrofibry PT-8.
Nakładanie polerką okrężną/ polerką
o zmiennej prędkości: Nałóż produkt na
czystą nasadkę. Włącz polerkę i rozprowadź równomierną warstwę produktu
na powierzchnię. Poczekaj aż wyschnie
i powstanie matowa warstwa a następnie
wytrzyj produkt.

Ważne: Unikaj wystawiania produktu na
niskie temperatury. Nie nakładaj produktu
w bezpośrednim świetle słonecznym lub
na gorącą powierzchnię.
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed
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KARTA PRODUKTU

P-36 CHERRY FINISHING WAX
WOSK DO WYKAŃCZANIA O ZAPACHU WIŚNIOWYM
[Kremowy wosk w płynie do wykańczania
[Zawiera silikon i brazylijski wosk Carnauba
[Wysoki połysk i długotrwały efekt - nawet do 120 dni
[Niezwykle łatwy w nakładaniu
[Antystatyczna formuła ułatwia czyszczenie
[Chroni przed działaniem wody i osadzaniem się kurzu
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Zgodnie z nazwą wosk P-36 jest najwyższej
jakości woskiem do wykańczania/ najlepszy
z najlepszych. Ten łatwy w nakładaniu wosk
w kremie zawiera kombinację wosku brazylijskiego Carnauba z naturalnymi olejkami,
dzięki czemu zapewnia niezwykle głęboki
bogaty połysk. Wosk ten zapewnia doskonały
efekt na wszystkich rodzajach wykończeń,
zwłaszcza na ciemnych kolorach.
Co go wyróżnia spośród pozostałych wosków?
Po pierwsze posiada bardzo oleistą konsystencję, możliwe nawet, że na wierzchu produktu
w pojemniku zgromadzi się niewielka warstwa
oleju. JEST TO CAŁKOWICIE NORMALNE. Po
wstrząśnięciu pojemnikiem zgromadzona
warstwa oleju wchłonie sie z powrotem
w produkt. W wosku tym użyto kationowej
formuły, która powoduje wytrącanie się
zawartych olejków z wnętrza produktu do
zewnętrznej warstwy emulsji. ALE wszystko jest
w porządku ! Zastosowana kationowa formuła
chroni powierzchnie pokryte tym woskiem przed
działaniem wody. Jest to bardzo ważna cecha
szczególnie dla tych, którzy po nałożeniu wosku
na lakier natychmiast wystawiają pojazd na
wpływ pogody. Ta niezwykła kationowa formuła
z użyciem wosku Carnauba zapewni również
antystatyczne właściwości oraz wydłużony czas
ochrony lakieru nawet do 3-4 miesięcy.
Zdolności czyszczące są minimalne. Jest to
bowiem wosk do wykańczania a nie do
polerowania powierzchni. Produkt zawiera
niewielką ilość mikroskopijnej wielkości
cząsteczek ścierających, które pomagają
w usuwaniu drobnych zanieczyszczeń.
Jednakże wosk ten można stosować jedynie na
wyczyszczoną uprzednio powierzchnię.
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[Zapach wiśniowy
[Maskuje lekkie zadrapania i zatarcia
[Doskonale sprawdza się na czarnych, czerwonych
i wszystkich ciemnych odcieniach lakierów

[Porównywalny do wosku Cherry Wet Wax™
[Zgodny ze standardami VOC

Mikroskopijne cząsteczki ścierające pozostawiają lekko widoczną mgiełkę. Po wytarciu
produktu praktycznie nie pozostają żadne pyłki
ani osady na powierzchni. Na czarnych
powierzchniach plastikowych oraz w załamaniach pęknięć i szczelin w lakierze wosk nie
pozostawia białych śladów.
REKOMENDOWANY DO
Produkt jest bezpieczny do wykańczania na
wszystkich rodzajach wykończeń – nowych
i używanych. Zapewnia długotrwały niezrównany efekt nawet dla niezwykle wnikliwych
klientów. Przeznaczony do stosowania na
uprzednio wyczyszczonej powierzchni. Przeznaczony do stosowania ręcznego i za pomocą
polerki okrężnej. Niedoświadczonym użytkownikom nie zaleca się używania polerki
ustawionej na wysokie obroty ze względu na
możliwość powstawania śladów na lakierze po
polerowaniu.
APLIKACJA
Ważne: Unikaj wystawiania produktu na niskie
temperatury. Nie nakładaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą
powierzchnię.
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym
użyciem. W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic ochronnych podczas
korzystania z produktu. W celu osiągnięcia
najlepszego efektu, przed nałożeniem wosku
P 36 usuń z powierzchni zanieczyszczenia
produktem MO-200 Clay One.
Nakładanie ręczne: Nałóż produkt na czystą
lekko zwilżoną ściereczkę z frotty lub na

aplikator do wosku. Nie nakładaj produktu na
powierzchnię większą niż jedna czwarta całej
powierzchni samochodu na raz. Rozprowadź
produkt równomierną warstwą na niewielkiej
powierzchni a następnie wetrzyj mocno ruchami
okrężnymi w powierzchnię. Pozwól produktowi
wyschnąć aż powstanie matowa warstwa
(około 1 minuty) a następnie wytrzyj mocno przy
użyciu polerującej ściereczki z mikrofibry PT-8
lub bawełnianej ściereczki (100% bawełny)
przekręcając ściereczkę podczas polerowania
aż do uzyskania głębokiego połysku.
Nakładanie polerką rotacyjną: Nałóż niewielką
ilość produktu na czystą nakładkę polerki.
Włącz polerkę i rozprowadź produkt
równomierną warstwą na powierzchni lakieru.
Pozwól produktowi wyschnąć aż powstanie
matowa warstwa (około 1 minuty). Następnie
zmień nasadkę
polerki na czystą i usuń
nadmiar produktu. Poleruj powierzchnię
aż do osiągnięcia głębokiego połysku.
Nakładanie polerką o wysokiej prędkości:
Rekomenduje się stosowanie ochronnych
rękawic i masek chroniących przed pyłami
powstającymi podczas używania polerki
o wysokiej prędkości. Zaleca się stosowanie
piankowej nakładki do wykańczania.
Do wykańczania nałóż ilość produktu wystarczającą np. na jedną czwartą maski. Ustaw
nakładkę dokładnie nad nałożoną warstwą
produktu. Rozpocznij rozprowadzanie
równomiernej warstwy produktu na niewielkim
obszarze przy prędkości polerki ustawionej na
1700-2000 rpm. Po wyschnięciu produktu
zmniejsz nacisk i zwiększ prędkość polerki do
2400rpm i poleruj powierzchnię aż do
osiągnięcia głębokiego połysku.
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KARTA PRODUKTU

P-44 FAST TRAK
WOSK CARNAUBA W PŁYNIE
[Formuła łatwa w nakładaniu
[Wosk w płynie gotowy do użycia już po jednym
wstrząśnięciu

[Nadaje głęboki połysk
[Aplikacja ręczna lub przy użyciu polerki okrężnej
[Wosk Carnauba i polimery akrylu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Fast-Trak™ jest łatwym w użyciu woskiem
w płynie przeznaczonym do szybkiego
wykańczania samochodów wystawianych na
wystawach, pokazach, targach, aukcjach itp.
Łatwość w użyciu jest główną zaletą wosku
Fast-Trak™. Jego formuła pozwala na szybkie
rozprowadzenie tego niezwykle szybkoschnącego produktu w sytuacjach, gdy
potrzebne jest osiągnięcie doskonałego efektu
w krótkim czasie. Wosk ten stworzony został
jako dwuetapowa formuła składająca się
z wierzchniej warstwy na bazie rozpuszczalnika i spodniej warstwy będącej
mieszaniną wosku Carnauba, polimerów
i środków czyszczących. Po wstrząśnięciu obie
warstwy łączą się formując kremową, kleistą
substancję, która pozostaje w tym stanie bez
konieczności ciągłego potrząsania. Mieszanina
wosku Carnauba i polimerów usuwa zatarcia
i zapewnie głęboki połysk i przedłużony czas
ochrony lakieru (aż do 60 dni). Delikatny
proszek ścierający usuwa lekkie zanieczyszczenia i ślady utlenienia jednak nie zarysowuje
powierzchni i nie tworzy warstwy pyłu. Baza
z rozpuszczalników w Fast-Trak™ usuwa
pozostałości po klejach i taśmach
przewozowych, smoły, warstwy zanieczyszczeń drogowych, pszczelego pyłku oraz
spalin, które przy użyciu standardowych
wosków są bardzo trudne do usunięcia.
Polimery silikonu zapewniają połysk
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[Długotrwała ochrona lakieru
[Szybkoschnący
[Usuwa lekkie zadrapania i zatarcia
[Efekt utrzymuje się 30-60 dni
[Zgodny ze standardami VOC

i nawilżanie, dzięki czemu wycieranie
pozostałości produktu z powierzchni jest łatwe
i nie wymaga wysiłku. Stosowanie wosku FastTrak™ skróci czas wykańczania Twojego
samochodu o połowę. Oszczędzasz czas,
pieniądze i włożony wysiłek. Ta łatwa
w nakładaniu formuła rozprowadza się po
powierzchni bez wysiłku i niezwykle szybko
wysycha, dzięki czemu jest niezawodna
w sytuacjach, gdy potrzebne jest osiągnięcie
doskonałego efektu w krótkim czasie.
Pozostawia piękny głęboki połysk i jest
bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów
samochodowych (uretanów, lakierów i emalii).
REKOMENDOWANY DO
Fast-Trak™ jest łatwym w użyciu woskiem
w płynie przeznaczonym do szybkiego wykańczania samochodów wystawianych na
wystawach, pokazach, targach, aukcjach itp.
Pozostawia piękny głęboki połysk i jest
bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów
samochodowych (uretanów, lakierów i emalii).
Zaprojektowany wstępnie do stosowania
ręcznego Fast-Trak™ może być stosowany
także przy użyciu polerki okrężnej.
APLIKACJA
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym
użyciem. W celu osiągnięcia najlepszego
efektu, przed nałożeniem wosku Fast-Trak™

usuń z powierzchni zanieczyszczenia i lekkie
utlenienia.
Nakładanie ręczne: Nałóż produkt na czystą,
miękką, suchą ściereczkę lub na aplikator do
wosku. Rozprowadź produkt równomierną
warstwą na niewielkiej powierzchni a następnie wetrzyj mocno ruchami okrężnymi w powierzchnię. Pozwól produktowi
wyschnąć aż powstanie matowa warstwa
(około 1 minuty) a następnie wytrzyj mocno przy
użyciu czystej, miękkiej i suchej polerującej
ściereczki z mikrofibry. Wycieraj produkt
ściereczką przekręcając ją podczas
polerowania aż do uzyskania głębokiego
połysku.
Nakładanie polerką okrężną: Nałóż niewielką
ilość produktu na czystą nakładkę polerki.
Włącz polerkę i rozprowadź produkt równomierną warstwą na powierzchni lakieru. Pozwól
produktowi wyschnąć aż powstanie matowa
warstwa (około 1 minuty). Następnie zmień
nasadkę polerki na czystą i suchą i usuń
nadmiar produktu. Poleruj powierzchnię aż do
osiągnięcia głębokiego połysku.
UWAGI DODATKOWE
W celu osiągnięcia najlepszego efektu nie
nakładaj produktu w bezpośrednim świetle
słonecznym ani na gorącą powierzchnię.
Podczas przechowywania produktu trzymaj
pojemnik zamknięty.

e-mail: info@automagic.com.pl tel. (+48) 22 720 74 04
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KARTA PRODUKTU

P-80 GOLDEN MIST
WOSK CARNAUBA W SPRAYU

[Wosk w płynie do prac wykończeniowych
[Łatwy w użyciu – formuła rozpyl i wytrzyj
[Pozostawia długotrwały głęboki połysk

[Zawiera brazylijski wosk Carnauba
[Nie zawiera rozpuszczalników ani proszków
[Zgodny ze standardami VOC

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

i zatarcia na lakierze P-80 Wosk Carnauba w sprayu
GOLDEN MIST™ jest łatwy w użyciu, wystarczy
rozprowadzić jego niewielką ilość na powierzchni
a następnie wytrzeć. Mieszanina brazylijskiego wosku
Carnauba i kopolimerów zapewnia długotrwały głęboki
połysk. P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™
pomaga przywrócić kolor i głębię lakierom.

P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ jest
prawdziwie innowacyjnym woskiem do wykańczania,
który zapewnia efekty wosku w paście. Jego formuła nie
powodująca powstawania matowej warstwy po
zaschnięciu łatwo się nakłada i usuwa. P-80 Wosk
Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ nie wymaga
intensywnego wcierania czy polerowania w odróżnieniu
od tradycyjnych wosków. Zawiera najwyższej jakości
składniki takie jak brazylijski wosk Carnauba i kopolimery,
których mieszanina zapewnia odporność na działanie
wody i głęboki połysk a także długotrwałą ochronę lakieru.
Wypełnia lekkie zadrapania i zatarcia na lakierze. P-80
Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ nadaje głębię
kolorom we wszystkich typach lakierów. Nie zawiera
rozpuszczalników ani czynników ścierających. Zgodny ze
standardami VOC. Przyjemny bananowy zapach.
REKOMENDOWANY DO
P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™ jest
woskiem w płynie, który zabezpiecza powierzchnię przed
działaniem wody a także wypełnia lekkie zadrapania
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APLIKACJA
Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem.
W ramach bezpieczeństwa rekomendowane jest
stosowanie okularów ochronnych i gumowych rękawic
ochronnych podczas korzystania z produktu.
Rozprowadź P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN
MIST™ bezpośrednio na aplikator z mikrofibry i wetrzyj
w uprzednio wyczyszczoną i wysuszoną powierzchnię.
Usuń P-80 Wosk Carnauba w sprayu GOLDEN MIST™
czystą ściereczką z mikrofibry ścierając nadmierną ilość
produktu z powierzchni i pozostawiając długotrwały
głęboki połysk.
Ważne: Nie rozcieńczać. Nie nakładać produktu
w bezpośrednim świetle słonecznym lub na gorącą
powierzchnię.
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KARTA PRODUKTU

S-44 LEATHER LOTION
PŁYN KONSERWUJĄCY DO POWIERZCHNI SKÓRZANYCH
[Odnawia i konserwuje nawet najdelikatniejsze
powierzchnie skórzane

[Nie zawiera silikonu
[Naturalny zapach skóry
[Naturalne olejki przywracają dawny kształt

[Długotrwałe nawilżenie
[Rekomendowany do stosowania po użyciu środka
czyszczącego do powierzchni skórzanych C-12

[Rekomendowany do stosowania przed środkiem
AOT-57

[Zgodny ze standardami VOC

powierzchniom skórzanym

[Całkowicie wysycha nie pozostawiając tłustego osadu
[Płyn zmiękczający i ochronny
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Płyn S-44 jest bogatym kremowym płynem ochronnym
zaprojektowanym do odnawiania i konserwowania nawet
najdelikatniejszych skórzanych wykończeń wnętrz
samochodów. Zapewnia wysoką odporność, piękny
wygląd i sprężystość nowym powierzchniom skórzanym
a także przywraca dawny kształt starym wykończeniom.
Jego unikalna formuła nie zawierająca silikonu głęboko
wnika zarówno w suchą jak i mokrą skórę i mocno wiąże
się ze strukturą skóry. Nie pozostawia tłustego osadu ani
nie odbarwia koloru skóry. S-44 nie jest łatwopalny ani
toksyczny. Rekomendowany wszystkim użytkownikom,
którzy chcą zapewnić swoim skórzanym wykończeniom
solidną ochronę.
REKOMENDOWANY DO
Płyn zmiękczający zapewnia skórze naturalne olejki, które
ściśle łączą się ze strukturą skóry co zapobiega ryzyku
poplamienia olejkami innych materiałów. S-44 jest
wyjątkowym produktem do garbowanych chromowo
i barwionych barwnikami pozyskiwanymi z warzyw i kory
drzewnej powierzchni skórzanych takich jak wnętrza
samochodów ale może być także używany do mebli,
obuwia, odzieży skórzanej, siodeł i walizek. Produkt wnika
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wgłąb struktury skóry zapewniając długotrwałe nawilżenie
niezbędne do utrzymania miękkiego i gładkiego w dotyku
efektu.
APLIKACJA
Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem. Przed użyciem
płynu zmiękczającego wyczyść powierzchnię środkiem
czyszczącym C-12. Wylej niewielką ilość produktu na
gąbkę lub ściereczkę. Rozprowadź cienką warstwę
produktu i poczekaj aż produkt wniknie w strukturę skóry,
następnie wytrzyj energicznie czystą ściereczką. Niektóre
nowoczesne wykończenia skórzane posiadają winylowe
laminowanie, które może ograniczyć wnikanie produktu
w skórę. W takich przypadkach po prostu wytrzyj
nadmierną ilość nie wchłoniętego produktu pozostawiając
miękką przezroczystą warstwę.
UWAGI DODATKOWE
Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Płyn
zmiękczający może być nakładany nawet na jeszcze
wilgotną po czyszczeniu powierzchnię skórzaną. Jego
unikalna formuła głęboko wnika zarówno w suchą jak
i mokrą skórę. Nie zaleca się stosowania produktu na
wyrobach skórzanych z meszkiem takich jak zamsz.
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KARTA PRODUKTU

S-67 BLUE ICE
ŻEL DO OPON I LISTEW
[Unikalna formuła żelu zawierająca silikon
[Zewnętrzny dressing do opon, zderzaków i listew
[Zapewnia bardzo wysoki połysk
[Właściwości wodoodporne
[Dwa razy bardziej skuteczny od dressingu w płynie
[Zapach "Kookaberry"
WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Zewnętrzny dressing w żelu przeznaczony do opon, listew
i zderzaków. Blue Ice® rewitalizuje gumowe, winylowe
i plastikowe powierzchnie pozostawiając wysoki połysk.
Bardzo gęsta formuła żelu natychmiast wyciera do czysta
i mocno przywiera do powierzchni. Bez zacieków, bez
mlecznego osadu, bez nadmiernej ilości nałożonego
produktu i bez ześlizgiwania sie produktu z powierzchni.
Formuła nie jest łatwopalna, szybko wysycha
i jest wodoodporna, nie pozostawia lepkiej warstwy, która
zbiera kurz i pył. Wysokoskoncentrowana formuła żelu
zawierająca silikon, Blue Ice®, jest dwa razy bardziej
wydajna niż dressingi w płynie. Nie powstają także straty
materiału przy nakładaniu produktu na aplikator jak
w przypadku dressingów w płynie. Blue Ice® zawiera
inhibitory UV, które chronią przed szkodliwym
promieniowaniem słonecznym. Blue Ice ® może
być stosowany zarówno na mokrą jak i na suchą
powierzchnię. Jest bezpieczny dla wszystkich gumowych,
winylowych i plastikowych powierzchni. Nie zawiera
substancji lotnych. Przyjemny zapach "Kookaberry".

[Do stosowania na mokrą i suchą powierzchnię
[Bez bałaganu, strat materiału i bez ześlizgiwania sie
produktu z powierzchni

[Rekomendowany do stosowania z bawełnianym
aplikatorem do dressingów

[Zgodny ze standardami VOC
w powierzchnię opony lub zderzaka. Nie pozostawia
nadmiaru produktu gromadzącego się na ziemi
i wymagającego sprzątania. Jest bezpieczny i nie jest
łatwopalny.
APLIKACJA
Wskazówki: W ramach bezpieczeństwa rekomendowane
jest stosowanie okularów ochronnych i gumowych
rękawic ochronnych podczas korzystania z produktu.
Zanurz gąbkę lub aplikator do dressingów w pojemniku
z Blue Ice® i rozprowadź produkt równomierną warstwą
po powierzchni. Produkt pozostawia bogaty, wysoki
połysk.
Opony: Rozprowadź Blue Ice® równomiernie po czystej
powierzchni opony. Dla zmniejszenia połysku kontynuuj
wycieranie produktu aż do uzyskania pożądanego
poziomu połysku. Stosowanie na mokrych oponach może
wymagać powtórnej aplikacji produktu.
Gumowe, winylowe i plastikowe listwy: Wytrzyj uprzednio
wyczyszczoną powierzchnię i poczekaj aż całkowicie
wyschnie. Dla zmniejszenia połysku wytrzyj powierzchnię
suchą ściereczką pozostawiając naturalny blask.

REKOMENDOWANY DO
UWAGI DODATKOWE
S-67 Blue Ice ® został zaprojektowany do opon
i zderzaków we wszystkich rodzajach pojazdów. Jest
doskonałą alternatywą dla dressingów w płynie.
Ekonomiczny. Możesz kontrolować aplikację produktu
i ograniczać grubość warstwy poprzez wcieranie produktu
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Unikaj wystawiania produktu na niskie temperatury. Unikaj
nakładania zbyt dużej ilości produktu na wypukłych
literach na oponach chroniąc tym samym przed
ściekaniem produktu z opon na panele karoserii.
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KARTA PRODUKTU

S-74 WIPEOUT
WOSK W SPRAYU
[Łatwy w użyciu
[Usuwa pył, smugi i ślady palców
[Zapewnia bardzo wysoki połysk
[Wodoodporna formuła
[Bezpieczny dla wszystkich rodzajów lakierów
[Dwuetapowe zastosowanie - nałóż i zetrzyj

[Nawilżający środek do zastosowania z MO-200 Clay One
[Zapach gumy balonowej
[Doskonały do wykańczania samochodów

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

i szklane powierzchnie. Nadaje się również
do powierzchni aluminiowych, chromowanych,
gumowych listew, plastikowych i winylowych
powierzchni. Nie szkodzi uprzednio nałożonym
powłokom ochronnym.
Bezpieczny dla
wszystkich rodzajów lakierów.

WIPEOUT™ jest innowacyjnym woskiem
w sprayu przeznaczonym szczególnie do
jednego rodzaju aplikacji - szybkie i łatwe
nałożenie by usunąć nagromadzony pył i smugi
z samochodów na pokazach i wystawach.
Po prostu rozprowadź produkt po powierzchni
i wytrzyj pozostawiając powierzchnię gładką
i pełną blasku. S-74 ma zapach owocowej gumy
balonowej, który Twoi klienci pokochają.
Nie wymaga czasu na wyschnięcie ani wysiłku
związanego z intensywnym wcieraniem.
Pozostawia powierzchnię bez smug, zacieków
i zarysowań. Sprawia, że samochody
na pokazach i wystawach wyglądają wspaniale
bez całego wysiłku i bałaganu, jaki tworzy się
przy tego typu poprawkach i przygotowaniach.

przeznaczonych na pokazy

[Zgodny ze standardami VOC

APLIKACJA:
DOBRZE WSTRZĄŚNIJ PRZED KAŻDYM
UŻYCIEM.
W celu osiągnięcia najlepszych efektów użyj
butelki z rozpylaczem. Rozpyl produkt na
powierzchnię i wytrzyj ją natychmiast używając
ręcznika z mikrofibry PT-8 lub rozpyl produkt na
ręcznik z mikrofibry PT-8 i wetrzyj go
w powierzchnię a następnie odwróć ściereczkę
na drugą stronę i wytrzyj powierzchnię
pozostawiając wysoki połysk.

REKOMENDOWANY DO
UWAGI DODATKOWE:
WIPEOUT™ został stworzony specjalnie
na potrzeby sprzedawców. Czyści i poleruje
wszystkie zewnętrzne lakierowane, metalowe
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WIPEOUT™ można również stosować na opony
i listwy.
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KARTA PRODUKTU

S-87 BLUE GLOSS
DRESSING DO OPON I LISTEW
[Zewnętrzny dressing nadający wysoki połysk
[Natychmiastowe przyleganie
[Stosowany do opon, progów i zderzaków
[Baza z rozpuszczalnika

[Gotowy do użycia
[Świeży zapach owocowy
[Może być stosowany na mokrych oponach
[Długotrwały połysk odporny na wpływ pogody

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

Dressing BLUE GLOSS™ jest wielozadaniowym
zewnętrznym dressingiem odnawiającym i chroniącym
gumowe, winylowe i plastikowe powierzchnie. Gładko się
rozprowadza i szybko przylega do powierzchni nie
powodując zacieków ani smug i rozprowadza się równomierną warstwą po powierzchni. Jest mniej oleisty
i szybko wysycha zapobiegając spływaniu na panele
karoserii. BLUE GLOSS™ może być nakładany na mokre
opony bez ryzyka powstawania smug. Formuła na bazie
rozpuszczalnika wnika głęboko w powierzchnię
zapewniając wysoki połysk i długotrwałą ochronę przed
wpływem pogody. Specjalna szybkoschnąca formuła
chroni także przed odpryskami. S-87 ma niebieski kolor
tak jak większość popularnych dressingów o przyjemnych owocowym zapachu, który urzeknie każdego
klienta.

Wskazówki: Dobrze wstrząśnij przed każdym użyciem.
Rekomenduje się stosowanie ochronnych rękawic i masek
chroniących przed pyłami podczas stosowania tego produktu.
Opony: Nałóż równomierną warstwę produktu przy użyciu
sprayera na czystą i suchą oponę. Produkt natychmiast
przylega do powierzchni nie powodując zacieków ani
skapywania produktu. Pozostawia wysoki połysk na oponach.
W celu zmniejszenia połysku wytrzyj oponę gąbką lub
aplikatorem z frotty.
Gumowe, plastikowe i winylowe powierzchnie: Wytrzyj do
czysta powierzchnię gąbką lub aplikatorem z frotty i poczekaj
aż całkowicie wyschnie.

REKOMENDOWANY DO
Przeznaczony do stosowania na zewnętrznych
powierzchniach takich jak opony, gumowe progi
i plastikowe listwy. BLUE GLOSS™
pomaga
przeciwdziałać wysychaniu, pękaniu, blaknięciu
i twardnieniu tych materiałów. może być stosowany
w niezliczonej ilości sytuacji, w których wymagany jest żywy
kolor i głęboki połysk.
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UWAGI DODATKOWE
Produkt łatwopalny. Podczas przechowywania produktu
trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty. Stosuj jedynie w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Nie należy stosować
produktu na elementach z przezroczystego plastiku (liczniki)
ani na elementach kontrolnych pojazdu takich jak pedały,
uchwyty i kierownica a także tarcza hamulcowa/klocki
hamulcowe. Nie należy prowadzić pojazdu zaraz po zastosowaniu produktu gdy opony są nadal wilgotne tak, by uniknąć
przeniesienia produktu z obracających się opon na panele
karoserii. Dressing na bazie rozpuszczalnika nie jest zalecany
do stosowania na elementach silnika ani we wnętrzu pojazdu.
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KARTA PRODUKTU

C-60 SUPER CAR WASH
SZAMPON DO MYCIA SAMOCHODÓW
[Gęsty i mocno pieniący się szampon samochodowy
[Zbalansowana formuła pH
[Nie uszkadza uprzednio nałożonego wosku
[Nie wymaga spłukiwania
[Przyjemny kwiatowy zapach
[Gładko usuwa brud, olej i osad uliczny
[Skoncentrowany 100:1
[Biodegradowalny, niepalny

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

Szampon Super Car Wash jest gęstym, mocno
pieniącym się środkiem, który zmywa w sposób
szybki i bezpieczny brud, oleje i osad drogowy.
Posiada przyjemny zapach kwiatowy. Nie wymaga
spłukiwania, po osuszeniu nie pozostawia zacieków.
Zawiera w sobie środek zmiękczający wodę, dzięki
temu nadaje się do stosowania nawet z bardzo
twardą wodą, nie pozostawiając przy tym białych
śladów charakterystycznych dla osadzającego się
kamienia. Dzięki zbalansowanej formule pH nie
uszkadza nałożonego na samochód wosku.

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Dla własnego
bezpieczeństwa zaleca się użycie okularów i rękawic
ochronnych. Nie nakładać na gorącą powierzchnię.
Nie pozwolić by produkt wysechł na samochodzie.
Użycie ręczne: Zmoczyć powierzchnię samochodu.
W wiadrze rozcieńczyć szampon z wodą. Można
zmieniać stężenie w zależności od stopnia
zabrudzeń widocznych na samochodzie. Używając
rękawicy TheShMITT umyj dokładnie samochód
zaczynając od dolnych partii. Często czyść gąbkę,
nie pozwalając by na powierzchni myjącej
pozostawał brud, który mógłby uszkodzić lakier. Po
skończonym myciu, dokładnie osusz samochód przy
użyciu irchy lub ściereczek.
Użycie w myjni automatycznej: Rozcieńczyć 4 litry
C-60 z 40 litarmi wody. Ustawić poziom
rozcieńczenia na maszynie na 10:1.

REKOMENDOWANY DO
C-60 jest idealnym rozwiązaniem do mycia
wszystkich typów lakierów. Właściwie rozcieńczony,
bezpiecznie i efektywnie usuwa zabrudzenia z kurzu,
smarów, owadów, osadu drogowego etc. Jest to
idealne rozwiązanie dla ludzi dbających o najwyższą
jakość mycia.
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KARTA PRODUKTU

C-42 WHEELIE CLEAN
ALKALICZNY ŚRODEK DO MYCIA FELG
[Alkaliczny, nie żrący środek
[Bezpiecznie usuwa, utlenienie i nadaje blask wszystkim typom
fabrycznych felg
[Usuwa odkurz z klocków hamulcowych, olej oraz wszelkie inne
zabrudzenia drogowe
[Zaprojektowany do rozcieńczania
[Skoncentrowany 10:1
[Biodegradowalny, niepalny
[Świetny do wszystkich typów myjni

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
Wheelie Clean jest wysoko skoncentrowanym,
alkalicznym i nie żrącym środkiem do czyszczenia felg,
bezpiecznym dla wszystkich fabrycznych felg (felgi
lakierowane, aluminiowe, chromowane, magnezowe oraz
proszkowane). Szybko i łatwo usuwa wszelkie
zabrudzenia takie jak pył z klocków hamulcowych, brud,
olej, smar oraz wszelkie inne zabrudzenia mogące
pojawić się na felgach. Wystarczy w prosty sposób
rozprowadzić produkt na felgach i spłukać. W przypadku
bardziej opornego brudu można zintensyfikować jego
działanie poprzez użycie szczotki do felg. Nadaje się
również do czyszczenia opon i nadkoli, pozostawia je
czyste i świecące. C-42 został tak zaprojektowany by
nadawał się do użycia zarówno w systemach automatycznych jak i podczas mycia ręcznego. Można go
rozcieńczyć w bardzo łatwy sposób, nadaje się do użytku
we wszystkich systemach automatycznych. Nie uszkadza
węży, zaworów i dysz dzięki rzadkiej konsystencji.
REKOMENDOWANY DO

i automatycznych. UWAGA, nie zaleca się środka do
użytku na felgach nielakierowanych, polerowanych
i anodowanych. Zawsze dowiedz się od dostawcy swoich
felg co do zaleceń dotyczących ich mycia.
APLIKACJA
UWAGA: chronić przed zamarznięciem. Dokładnie
wstrząsnąć przed użyciem. Dla własnego bezpieczeństwa
zaleca się użycie rękawic i okularów ochronnych. Nie
nakładać na rozgrzaną powierzchnię, nie pozwolić by
produkt wysechł na powierzchni.
Użycie ręczne:
Rozcieńczyć C-42 Wheelie Clean
w proporcji 10:1, rozprowadzić na czyszczonej
powierzchni, pozwolić działać około 30 s. i spłukać.
W przypadku silnych zabrudzeń zintensyfikować
działanie produktu poprzez użycie szczotki. Unikać
kontaktu z powierzchnią lakierowaną.
Użycie w systemach automatycznych: Zgodnie
z zaleceniami producenta rozcieńczyć 10:1 w przypadku
standardowych zabrudzeń. W przypadku potrzeby silnego
działania można zastosować rozcieńczenie 6:1

C-42 jest zalecany do użytku na wszystkich rodzajach felg
fabrycznych i dekli. Zarówno w myjniach ręcznych jak
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KARTA PRODUKTU

C-13 SUPER GLASS GLEAM
ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI
SZKLANYCH I CHROMOWANYCH

[Środek do czyszczenia szyb, lusterek, chromu
oraz szkła.
[Formuła oparta na alkoholu
[Nie zawiera amoniaku
[Bezpieczny dla przyciemnianych szyb
[Nie pozostawia smug i zacieków

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
C-13 jest specjalnie zbalansowaną formułą nie tylko
czyszczącą szkło, ale również nadającą mu piękny
wygląd. Dzięki bazie alkoholowej możliwe jest zawarcie
w środku bardzo silnych składników czyszczących
oraz formuły, która szybko wysycha. To wszystko sprawia,
że C-13 jest bardzo przyjazne użytkownikom. Wysoki
połysk wyczyszczonych powierzchni nadawany jest dzięki
zawarciu w C-13 cząsteczek nabłyszczających. C-13 nie
pozostawia smug, plam ani żadnego nalotu na szkle.
Delikatna woń cytrusowa została dodana do produktu by
osiągnięty efekt był przyjemny nie tylko dla oczu. C-13 jest
w pełni bezpieczny dla szyb przyciemnianych. Dużą zaletą
jest możliwość używania C-13 Super Glass Gleam także
na powierzchniach chromowanych, pozostawia je czyste
i świecące.
REKOMENDOWANY DO
C-13 błyskawicznie rozpuszcza i usuwa brud, osad po
dymie papierosowym, kurz, olej, pozostałości po owadach
i białe plamki po kroplach wody. Wykonuje całą tą pracę
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[Biodegradowalny
[Może być rozcieńczony 3:1
[Usuwa olej, brud, owady, sadze oraz inne zabrudzenia
mogące powstać na szkle

[Przyjemny zapach cytrynowy
[Całosezonowy

bez pozostawiania smug i osadów. Używaj C-13 na
wszelkiego typu szkle, lustrach, oknach, elementów
z plexiglass i chromie. Przeznaczony do użytku
w wyspecjalizowanych studiach kosmetyki samochodowej, myjniach, serwisach samochodowych, restauracjach, sklepach, domach oraz wszędzie tam gdzie jest
zapotrzebowanie na lśniące szkło. UWAGA: C-13 Super
Glass Gleam jest również świetny do kafelek, porcelany
i różnych innych nieporowatych powierzchni.
APLIKACJA
Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. W butelce
z rozpylaczem rozcieńcz C-13 w stosunku 1:3. W przypadku wyjątkowo silnych zabrudzeń użyj rozcieńczenia
1:1. Rozpyl produkt na czyszczonej po-wierzchni
i niezwłocznie zacznij wycierać, czystą, suchą ściereczką
z mikrofibry. Odwróć ściereczkę na drugą stronę i wycieraj
powierzchnię aż do uzyskania połysku i jej osuszenia.
Stosuj ostrożnie na świeżo polakierowanych powierzchniach. Pozostawienie produktu na dłuższy czas na
powierzchni może spowodować uszkodzenia warstwy
lakieru.
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KARTA PRODUKTU

C-24 PRO POWER ACID CLEANER
KWASOWY ŚRODEK DO MYCIA FELG

[Skoncentrowany 10:1
[Mieszanka trzech efektywnych kwasów
[Czyści felgi szprychowe, chromowane,

[Zawiera czynnik hamujący korozję
[Usuwa pył z klocków hamulcowych, rdzę, utlenienie
oraz wszelki inny osad drogowy

[Nie pozostawia osadu

nierdzewne,stalowe

elementów naczep, ciężarówek, łodzi oraz innych mocno
zabrudzonych elementów w przemyśle motoryzacyjnym.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
C-24 PRO Power Acid Cleaner uczyni nawet najbardziej
zabrudzoną felgę świecącą bez szorowania. C-24 jest
niezwykle aktywnym, skoncentrowanym 10:1 środkiem
kwasowym zaprojektowanym do stosowania
w kosmetyce samochodowej oraz myjniach. W skład tego
środka wchodzi specjalnie opracowana mieszanka trzech
różnych kwasów przeznaczonych do idealnego
czyszczenia i przywracania naturalnego wyglądu
czyszczonym powierzchniom. C-24 nie wymaga
wcześniejszego czyszczenia powierzchni, na której
pracuje. Wystarczy rozpylić środek na feldze i spłukać
wodą. Power Acid Cleaner działa szybko nie
pozostawiając żadnego osadu czy też śladów po rozpuszczonym brudzie. W swoim składzie zawiera też
specjalne cząsteczki zapewniające ochronę felgom oraz
przedłużające połysk. Sprawia, że nawet najbardziej
zabrudzone felgi stają się łatwe do oczyszczenia.

Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. W czasie
użytkowania niezbędne są rękawic oraz okulary ochronne
oraz fartuch zapewniające bez-pieczeństwo przy pracy ze
środkami o odczynie kwasowym. Nie należy
rozprowadzać produktu na gorące powierzchnie.
Korzystać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Rozcieńczyć C-24 w proporcji 1:10. Proporcja
rozcieńczenia może być zmieniana w zależności od
czyszczonej powierzchni. Rozprowadź produkt na
powierzchni i pozwól mu działać od 1 minuty do 2 minut.
Nie pozwól jednak produktowi wyschnąć. Następnie
spłucz felgę wodą pod ciśnieniem. Wytrzyj do sucha.
W przypadku bardzo ciężkich zabrudzeń może być
konieczne delikatne użycie szczotki do czyszczenia felg.

REKOMENDOWANY DO

UWAGI DODATKOWE

C-24 PRO Power Acid Cleaner został zaprojektowany do
szybkiego i efektywnego usuwania z powierzchni rdzy,
pyłu hamul-cowego, utlenień, oraz wszelkich innych
zanieczyszczeń mogących powstać na felgach
szprychowych, z nierdzewnej stali, chromu, oraz
pokrytych warstwą ochronną. C-24 idealnie nadaje się
również do czyszczenia wyposażenia i rozjaśniania

UWAGA: Zapoznaj się z kartą techniczną produktu przed
użyciem.
Nie wolno stosować środka na porowatych,
anodowanych, magnezowych lub aluminiowych felgach.
Unikaj kontaktu środka ze szkłem i powierzchniami
lakierowanymi.

www.automagic.com.pl

APLIKACJA
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KARTA PRODUKTU

AVC
AEROZOL DO DYWANIKÓW I WINYLI
[Gotowy do użycia spray
[Idealny do samochodów, łodzi i samolotów
[Pokrywa plamy, wyblakłe i zużyte obszary
[Do użytku na dywanikach, matach, listwach i zderzakach
[13 popularnych kolorów tapicerki
[Wysycha w kilka minut
[Długo pozostająca warstwa koloru

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
AVC Spray rewitalizuje zużyte, wytarte i poplamione
powierzchnie szybko i łatwo. Unikalna formuła łączy
się z materiałem tworząc mocną, trwałą i elastyczną
powłokę wspaniałego koloru, który wytrzymuje tarcie
i działanie cieczy. AVC Spray pokrywa plamy, białe
plamki po kroplach wody, wytarte obszary tapicerki.
Nadaje również lepszy wygląd podrapanym
winylom, siedzeniom, zagłówkom, listwom
i zderzakom. Spray jest bardzo łatwy do użycia,
wystarczy rozpylić na miejsce i odczekać aż
wyschnie. Dopasowane kolory zawierają pigment ze
specjalnymi cząsteczkami plastiku, który trwale
pokrywa powierzchnię pozostając sprężystym
i elastycznym co zapewnia odporność na pękanie.
Baza rozpuszczalnika zapewnia szybki czas
schnięcia.
REKOMENDOWANY DO

Zaprojektowany specjalnie dla potrzeb motoryzacji,
w szczególności wnętrz (siedzeń, dywaników, osłon
słonecznych, paneli na drzwiach).
APLIKACJA
Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką.
Wyczyścić powierzchnię, na której ma być
stosowany AVC. Dla uzyskania najlepszych
rezultatów, najlepiej pracować w temperaturze
pokojowej. Podczas rozpylania produktu trzymać
puszkę w odległości 30 cm od powierzchni,
przesuwając ją płynnym i szybkim ruchem.
Rozprowadź jedną lekką warstwę i pozwól
wyschnąć. Na dywanikach po wyschnięciu,
delikatnie rozczesz powierzchnię twardą szczotką
w celu przywrócenia miękkości. Po skończonym
użyciu przekręć puszkę górą do dołu i naciśnij
rozpylacz na 2s. Zapobiegnie to zasychaniu
produktu w dyszy rozpylacza.

AVC Spray został stworzony do rewitalizacji
dywaników, winyli, plastiku i sztucznej skóry.
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KARTA PRODUKTU
APG-88 PRO GARD FABRIC PROTECTOR
SPRAY IMPREGNUJĄCY TAPICERKĘ MATERIAŁOWĄ

[ Gotowy do użycia
[ Niewidoczna polimerowa powłoka
[ Przezroczysty, nie postawia osadu
[ Chroni przed zabrudzeniami

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
APG-88 PRO-GARD jest wersją aerozolową popularnego polimerowego środka impregnującego tapicerkę.
Jest to powłoka zapobiegająca powstawaniu plam i innych zabrudzeń na dywanikach, siedzeniach, podsufitce
i pozostałych elementach tapicerki materiałowej. Jest to specjalna mieszanka polimerów, które otaczają
włókna niewidzialną warstwą zabezpieczającą przed wnikaniem w nie cząsteczek brudu. Dzięki temu nawet
rozlana kawa lub coca-cola nie będzie wnikać w materiał i nie pozostawi plam. Formuła PRO-GARD jest
bezpieczna dla każdego typu tapicerki materiałowej, nie zmienia w żaden sposób jej naturalnych właściwości.
Nawet gdyby ciecz wsiąkła w obicie tapicerskie, pozostanie ono czyste, ze względu na to, że zabezpieczone
są pojedyncze włókna i nie przyjmują one zabrudzeń.
REKOMENDOWANY DO
APG-88 został zaprojektowany do użytku na wszystkich typach tapicerki materiałowej. Pomaga odpychać
cząsteczki wody, oleju oraz wszelkiego brudu. Można go używać nie tylko w samochodzie, ale także wszędzie
tam gdzie istnieje potrzeba ochrony materiału przed zabrudzeniami.
APLIKACJA
Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Aplikacja produktu powinna odbywać się wyłącznie na czyste
powierzchnie, dopiero wtedy produkt osiąga pełną skuteczność. Dla najlepszych rezultatów, zalecamy użycie
w temperaturze pokojowej. Rozprowadzać produkt gładkimi, nakładającymi się ruchami (najlepiej
krzyżowymi) z odległości 20 cm. Po aplikacji wymagany jest czas od 4-5 godzin, pozwalający na pełne
połączenie się produktu z włóknami.
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KARTA PRODUKTU
AOT - AEROSOL ODOR TERMINATOR
SPRAY LIKWIDUJĄCY NIEPRZYJEMNE ZAPACHY

[Gotowy do użycia
[Dwa tryby pracy (tradycyjny zapach i bomba)
[Do użytku profesjonalnego i domowego
[Długo utrzymujący się zapach
[Mieszanka czystych olejków aromatycznych

[Nie maskuje lecz likwiduje nieprzyjemne zapachy
[Usuwa nieprzyjemne zapachy spowodowane
przez: ogień, dym, wymioty, urynę, zwierzęta,
pleśń, śmieci i wiele innych.
[Dostępny w kilku zapachach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
PRO Odor Terminator działa dwutorowo w celu usunięcia molekuł nieprzyjemnych zapachów. Można go
stosować jako tradycyjny odświeżacz powietrza oraz jako „bombę” likwidującą wszelkie zapachy
i pozostawiającą przyjemną woń w pomieszczeniu. Zawiera w sobie opatentowane cząsteczki, które nie
maskują lecz likwidują nieprzyjemne zapachy. Czyni to szybko i skutecznie, w zamian pozostawiając jeden
z wybranych ładnych zapachów. Można go używać w samochodach, samolotach, łodziach, mieszkania,
biurach, restauracjach i szpitalach. Jedna puszka może oczyścić nawet 2500 metrów sześciennych
powietrza. Dostępne zapachy: Zielone jabłko, Bananowy, Nowa skóra, Świeże auto, Owoce leśne.
REKOMENDOWANY DO
Profesjonaliści włączają usuwanie zapachów jako standardową procedurę w procesie rewitalizacji aut. PRO
Odor Terminator przeznaczony jest jednak dla każdego, stosuje się go w myjniach, warsztatach
samochodowych, w firmach sprzątających oraz szpitalach.
APLIKACJA
Użyj PRO Odor Terminator w trybie „bomby” lub jako tradycyjny odświeżacz. Dokładnie wstrząśnij przed
użyciem. Tryb „bomby”- usuwa wszystkie źródła nieprzyjemnych zapachów trwale. Zamknij okna i obieg
powietrza w samochodzie. Wyłącz ogrzewanie i ustaw nawiew na średnią siłę. Postaw pojemnik blisko środka
zabezpieczając najbliższe otoczenie folią. Naciśnij mocno spust puszki do momentu aż się zablokuje.
Następnie odstaw puszkę i pozostaw samochód zamknięty z działającymi nawiewami na 10 minut. Aby
produkt zadziałał, po 10 minutach wyłącz silnik i pozostaw samochód zamknięty na jeszcze co najmniej
2 godziny.
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KARTA PRODUKTU

AGC-18 AEROSOL GLASS CLEANER
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZYB W SPRAYU

[Skutecznie radzi sobie z brudem, kurzem,
odciskami palców, osadem z papierosów, śladami
po naklejkach i wieloma innymi
[Nie pozostawia smug

[Nie zawiera amoniaku
[Stworzony na bazie alkoholu
[Bezpieczny dla szyb przyciemnianych
[Świeży zapach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

białych plamek po wodzie, osadów po
polerowaniu oraz różnych innych zabrudzeń
z powierzchni szklanych. Nie uszkadza
powierzchni plastikowych i gumowych.

PRO AGC-18 czyni prace wykończeniowe
szybkimi i przyjemnymi. Został stworzony z
najlepszych dostępnych środków czyszczących
przeznaczonych do szkła z dodatkiem
nabłyszczaczy oraz cząsteczek zapobiegających powstawaniu smug. Idealnie nadaje
się do użytku przez cały rok, przy różnych typach
produktów. Dzięki swoim właściwościom
poprawia widoczność w czasie wilgotnej pogody,
redukuje powstawanie nowych zabrudzeń na
szybach. Dzięki zawartym w nim głęboko
penetrującym chemikaliom z łatwością radzi
sobie ze śladami po kleju i plamami olejowymi.
Nie pozostawia po sobie żadnego osadu oraz
wpływa na wolniejsze brudzenie się szyb
w przyszłości.

APLIKACJA
Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Trzymaj
puszkę 20 cm od czyszczonej powierzchni
i rozpyl produkt. Poczekaj aż produkt zacznie
działać, a następnie wytrzyj suchą i czystą
ściereczką z mikrofibry. W przypadku usuwania
pozostałości po naklejkach rozprowadzić
produkt i pozwolić mu działać przez około
5 minut zanim zaczniemy wycierać.

REKOMENDOWANY DO
AGC-18 został zaprojektowany do efektywnego
usuwania brudu, smaru, osadu po papierosach,
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KARTA PRODUKTU

ACO-660 AEROSOL
CALIFORNIA ORANGE
SPRAY DO USUWANIA CIĘŻKICH ZABRUDZEŃ
NA BAZIE EKSTRAKTU Z CYTRUSÓW
[ Gotowy do użycia aerozol
[ Silny środek czyszczący skomponowanych z
naturalnego ekstraktu pomarańczy
[ Bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych
rozpuszczalników
[ Czyści i odtłuszcza pozostawiając przyjemny
pomarańczowy zapach

czyszcząca rozpuszczalnika i jednocześnie zachodzi
obawa o uszkodzenie czyszczonej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
California Orange jest bardzo silnym, naturalnym
środkiem przeznaczonym do usuwania asfaltu,
wosku oraz innych trudnych do usunięcia substancji.
Jego naturalna formuła jest bardzo bezpieczna dla
powierzchni i jednocześnie niezwykle skuteczna.
Jest w pełni biodegradowalna, skomponowana
z naturalnych ekstraktów cytrusowych. Dzięki
specjalnej budowie cząsteczek produkt może
zmieszać się z wodą i w łatwy sposób zostać przez
nią spłukany wraz z brudem. Usuwa asfalt, wosk,
graffiti, tusz z długopisu, smołę, silikon, olej, smar,
klej, gumę do żucia, resztki owadów oraz wiele
innych zabrudzeń. Dodatkowo posiada bardzo
przyjemny zapach pomarańczy.
REKOMENDOWANY DO
California Orange zalecany jest do użytku we
wszystkich miejscach gdzie potrzebna jest duża siła
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[ Szybko usuwa asfalt, wosk, smar i wiele innych
[ Wolno schnąca formuła wpływa na dłuższe
działanie produktu w miejscach wyjątkowo
zabrudzonych
[ Nie pozostawia żadnego osadu
[ Posiada bardzo przyjemny zapach pomarańczy

APLIKACJA
Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Dla własnego
bezpieczeństwa zaleca się stosowanie rękawic
i okularów ochronnych. Dla najlepszych efektów
używaj w temperaturze pokojowej. Trzymaj puszkę
w odległości około 20 cm od czyszczonej
powierzchni. Po rozprowadzenie produktu pozwól
mu działać przez jedną do dwóch minut. Następnie
spłucz czyszczoną powierzchnię wodą lub wytrzyj do
sucha ściereczką. W razie potrzeby powtórz
czynności. W przypadku usuwania smoły/wosku/
asfaltu/kleju rozpyl produkt bezpośrednio na
czyszczoną powierzchnię lub nasącz ściereczkę
i pocieraj czyszczoną powierzchnię. UWAGA nie
wolno stosować na przeźroczystym plastiku, zawsze
przed użyciem należy sprawdzić działanie produktu
na małym kawałku czyszczonej powierzchni.

e-mail: info@automagic.com.pl tel. (+48) 22 720 74 04
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KARTA PRODUKTU

W-41 YELLOW WAX
NATURALNY WOSK CARNAUBA W PAŚCIE
[Nie zawiera cząsteczek ściernych i czyszczących
[Oryginalny wosk w paście
[Stworzony z najlepszego naturalnego wosku Carnauba
[Bez wypełniaczy parafinowych
[Pozostająco długo ochrona
[Pozostawia głęboki połysk
[Do użytku ręcznego lub maszynowego

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
W-41 Yellow Wax jest prekursorem wszystkich
wosków i nie ma sobie równych pod względem
jakości, ochrony oraz pięknego wyglądu jaki
nadaje samochodowi. Stworzony z najlepszych
dostępnych składników, zawiera w sobie olej
z brazylijskiej palmy Carnauba (czysty, twardy,
wodoodporny wosk), czysty wosk (nadający
niezwykle wysoki połysk oraz głębię) i jeszcze
jednego twardego wosku zapewniającego
maksymalną ochronę przez długi czas. Nie
zawiera cząsteczek czyszczących i ściernych,
a co za tym idzie nie pozostawia pyłu ani osadu,
który mógłby osadzać się w szczelinach i innych
miejscach trudno dostępnych. Szybko wysycha
i łatwo się poleruje. Pozostawia głęboki,
lustrzany połysk. Najlepszy efekt zapewnia
nałożenie 3 cienkich warstw w odstępach
czasowych.

samo dobrze. Został zaprojektowany do nowych
lub wcześniej oczyszczonych powierzchni,
wolnych od zanieczyszczeń. Można go
stosować ręcznie lub przy użyciu maszyny
polerskiej.
APLIKACJA
Powierzchnia powinna być bardzo dokładnie
oczyszczona. Dwie lub więcej cienkich warstw
da lepszy efekt niż jedna gruba. Użycie ręczne:
nabierz trochę wosku na dłoń lub aplikator
z mikrofibry a następnie rozprowadź na
powierzchni kolistymi ruchami. Pracuj na
fragmentach samochodu, pozwól wyschnąć
przez 5 minut a następnie wypoleruj do połysku
ręcznikiem z mikrofibry przekręcając go
w momencie polerowania. Unikaj nakładania
produktu w bezpośrednim słońcu lub na gorącą
powierzchnię. Najlepiej pracuje się w temperaturze pokojowej.

REKOMENDOWANY DO
W-41 jest absolutnie bezpieczny dla wszystkich
rodzajów lakieru, na wszystkich wygląda też tak
www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

S-92 PREMO DRESSING
DRESSING NA BAZIE WODY
[Najwyższej jakości dressing na bazie wody
[Najbardziej popularny dressing PRO
[Świetny do wnętrza i elementów zewnętrznych
[Przyjemny zapach wiśniowy
[Długo pozostająca ochrona i nabłyszczenie plastiku

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

S-92 Premo Dressing jest wysokiej jakości
dressingiem na bazie wody zdobywającym
serca użytkowników na całym świecie.
Dostarcza głęboki, trwały połysk elementom na
zewnątrz i wewnątrz samochodu. Jest odporny
na działanie wody i wszelkich warunków
atmosferycznych. Zapewnia doskonałą ochronę
przed promieniami UV, nie pozwala na
blaknięcie, twardnienie i pękanie plastikom.
Pozostawia po sobie niezwykły mokry wygląd
elementu. Można go stosować na oponach,
silniku, listwach, dachach kabrio, wewnętrznych
plastikach i gumach.

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem. Dla
własnego bezpieczeństwa załóż rękawice
i okulary ochronne. Produkt nakładaj na
uprzednio wyczyszczone powierzchnie przy
pomocy butelki z rozpylaczem lub aplikatora do
dressingów. Po aplikacji pozwól wyschnąć,
w przypadku gdyby nadmiar produktu pozostał
wytrzyj go do sucha czystym ręcznikiem. W celu
uzyskania mniejszego połysku produkt można
rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą.
UWAGA: nie do użytku na przeźroczystym
plastiku i pedałach hamulca/gazu/sprzęgła. By
uniknąć rozchlapania produktu po panelach
drzwi, nigdy nie ruszaj samochodem bezpośrednio po nałożeniu dressingu na opony.

www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

C-11 CYCLON ENZYME CLEANER
ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO UŻYTKU Z TORNADO GUN
[Delikatny środek o odczynie alkalicznym
[Gotowy do użycia
[Nisko pieniący o zbalansowanym Ph
[Usuwa plamy powstałe po produktach spożywczych
[Do użytku na tapicerce materiałowej
[Przyjemny zapach cytrusowy
[Właściwości usuwające nieprzyjemne zapachy
[Biodegradowalny
[Łatwy do spłukania

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

Wielozadaniowy środek czyszczący stworzony
specjalnie do użytku z Tornado Gun. Ten gotowy do
użycia środek dzięki zawartości specjalnych
enzymów idealnie radzi sobie z plamami na bazie
białek, po jedzeniu, glebie, trawie, krwi i zwierzętach.
Usuwa je szybko i trwale. Równie skutecznie usuwa
nieprzyjemne zapachy grzybów, uryny i innych
resztek organicznych. C-11 penetruje powierzchnie
wynosząc cząsteczki brudu w górę. Może być
stosowany jako pre-spray w przypadku prania bardzo
zabrudzonych materiałów. Nie pozostawia kleistego
osadu.

Razem z Tornado Gun: napełnij zbiornik Tornado
Gun C-11 Cyclone Enzyme Cleaner, przekręć zawór
tak by móc rozprowadzić środek pod ciśnieniem,
trzymaj końcówkę narzędzie 3 do 9 cm od
czyszczonej powierzchni. W czasie pracy poruszaj
Tornado Gun w tył i przód aż do momentu, w którym
zabrudzenie nie będzie widoczne. Przekręć zawór na
pozycję, w której używane jest samo powietrze
i dokładnie przedmuchaj czyszczoną powierzchnię.
Osusz miejsce czystą ściereczką.
W sposób tradycyjny: napełnij rozpylacz produktem
C-11 Cyclone Enzyme Cleaner. Odkurz czyszczoną
powierzchnię a następnie przeczesz szczotką
(pomoże to rozdzielić włókna materiału). Rozpyl
produkt na czyszczonej powierzchni i pozwól działać
2-3 minuty. Następnie rozpocznij pranie tapicerki
w swój ulubiony sposób.

REKOMENDOWANY DO
C-11 może być używany na tekstyliach, skórze,
plastiku, powierzchniach metalowych we wszystkich
rodzajach działalności od przemysłu motoryzacyjnego poprzez zastosowania domowe.

www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

P-73-Q PROFECTION PAINT SEALANT
ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY LAKIER
[Długotrwałe zabezpieczenie w jednym prostym kroku
[Bezpieczny dla wszystkich typów lakieru
[Głęboki, długotrwały połysk
[Nie zawiera wosku
[Do aplikacji ręcznej lub maszynowej
[Chroni lakier przed utlenieniem, kwaśnymi deszczami, opadami
przemysłowymi, matowieniem, owadami, ptasimi odchodami
i wieloma innymi.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

P-73-Q Profection Paint Sealant jest najnowocześniejszą
formułą łączącą wszystkie dotychczasowe osiągnięcia
w zakresie ochrony lakieru poprzez polimery. P-73-Q
penetruje mikroskopijną warstwę lakieru i łączy się z nim
tworząc skuteczną i mocną ochronę na długi czas. Dzięki
unikalnej technologii warstwa ochronna pozwala
oddychać lakierowi dzięki czemu pod warstwą ochronną
nie pozostaje wilgoć i nie pojawiają się żadne smugi czy też
mgiełka mogące zepsuć efekt końcowy. P-73-Q może być
używany również na świeżym lakierze. Szybko i łatwo
wypełnia drobne koliste rysy i inne niedoskonałości
równocześnie dając najwyższy możliwy połysk.

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem! Samochód musi być
dokładnie umyty, osuszony a powierzchnia lakieru
powinna być oczyszczona przy pomocy glinki Clay One.
Nie aplikować w bezpośrednim słońcu i na gorące
powierzchnie.
Użycie ręczne: nałóż P-73-Q na suchą, miękką ściereczkę
z mikrofibry i rozprowadź równomiernie na powierzchni.
Pozwól wyschnąć aż do momentu powstania delikatnej
mgiełki. Następnie przy pomocy ściereczek z mikrofibry
rozpocznij polerowanie na wysoki połysk, pamiętaj aby
często zmieniać powierzchnię szmatki, tak by zawsze była
ona w miarę czysta.
Użycie maszynowe: nałóż produkt na delikatny pad
polerski i dokładnie rozprowadź zanim przystąpisz do
pracy. Pracują maszyną na poziomie 1500 obrotów
z umiarkowanym naciskiem gdy na całej zabezpieczanej
powierzchni produkt zostanie rozprowadzony i będzie
przesychał zmniejsz nacisk i zwiększ obroty by
wypolerować całość na wysoki połysk. Wszelkie
pozostałości spoleruj miękką ściereczką z mikrofibry.

REKOMENDOWANY DO
P-73-Q został stworzony do pracy na wszystkich rodzajach
lakierów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym. Jest bezpieczny i wydajny.

www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

P-81-Q AQUA GLOSS
POLIMER W PŁYNIE
[Wysoki połysk i ochrona
[Łatwy w użyciu- rozpyl i wytrzyj
[Ochrona nawet na 3 miesiące
[Do użycia na mokrych i suchych powierzchniach
[Specjalna formuła odpychająca cząsteczki wody

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

APLIKACJA

Aqua Gloss jest wysoko połyskowym środkiem
polimerowym w płynie stworzonym do wykańczania
mokrych i suchych powierzchnia lakierowanych. Dzięki
specjalnej formule odpychającej cząsteczki wody
przyśpiesza proces osuszania samochodu i eliminuje
powstawanie plam po kroplach. Pozostawia wysoki
połysk. Dzięki zmodyfikowanym polimerom zapewnia
ochronę nawet do 3 miesięcy. W czasie aplikacji ściera
resztki owadów, asfaltu oraz innych osadów drogowych.
Nie wymaga intensywnego wcierania. Daje doskonałe
efekty na wszystkich rodzajach lakierów oraz plastikach,
chromie i powierzchniach szklanych. Jest w pełni
bezpieczny dla powierzchni z tworzyw sztucznych.

Dokładnie wstrząśnij przed użyciem! Produkt może ulegać
rozwarstwieniu i jest to dla niego naturalne, z tego powodu
ważne jest wstrząśnięcie przed każdym użyciem. Dla
uzyskania najlepszych rezultatów nie zaleca się aplikacji
w bezpośrednim słońcu oraz na gorące powierzchnie oraz
pozostawiania produktu do wyschnięcia na powierzchni.
P-81-Q może być stosowany zarówno na mokrą jak i suchą
powierzchnię.
Aplikacja na suchą powierzchnię: używając rozpylacza
równomiernie rozprowadź produkt na powierzchni lub
ściereczce z mikrofibry, następnie wetrzyj w uprzednio
umytą powierzchnię. Rozprowadzaj produkt po
powierzchni pocierając i jednocześnie wykonując ruchy
cyrkulacyjne. Pozwól wyschnąć aż do powstania mgiełki
(ok. 1 minuty) a następnie spoleruj miękką mikrofibrą aż do
wysokiego połysku.
Aplikacja na mokrą powierzchnię: umyj samochód
i pozostaw powierzchnię mokrą. Używając rozpylacza
rozprowadź Aqua Gloss równomiernie na mokrej
powierzchni. Wetrzyj produkt w powierzchnię używając
ściereczki z mikrofibry a następnie wypoleruj na wysoki
połysk czystą ściereczką.

REKOMENDOWANY DO
Prac wykończeniowych na mokrych i suchych
powierzchniach. Pracy na powierzchniach takich jak
plastik, chrom, szkło. Szybko ściera resztki owadów,
asfaltu, osadów drogowych. Jest bezpieczny dla
wszystkich tworzyw sztucznych, nie zostawia białych
śladów.

www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

C-90-22 ALL METAL POLISH
GUN
[Czyści, nadaje połysk i zabezpiecza za jednym razem
[Dwu składnikowa baza rozpuszczalnikowa łatwo się miesza
umożliwiając pracę
[Ultra delikatne cząsteczki nie rysują powierzchni
[Stworzony specjalnie do twardych metali jak: chrom, stal
nierdzewna, magnez i nikiel
[Usuwa plamy, ślady po twardej wodzie, utlenienia
i zaśniedzenia
[Łatwa aplikacja i polerowanie
[Zawiera wosk Carnauba dla zapewnienia połysku i ochrony

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
C-90 All Metal Polish czyści, nadaje połysku i zabezpiecza
powierzchnie metalowe takie jak chrom, stal nierdzewna,
magnez i nikiel. Zawiera ultra delikatne cząsteczki ścierne
połączone z dwoma wysokiej jakości polimerami i woskiem
Carnauba, wszystko na bazie rozpuszczalnika. Działa
świetnie na aluminium, mosiądzu, miedzi, złocie, srebrze,
brązie i innych nie lakierowanych powierzchniach
metalowych. Formuła na bazie rozpuszczalnika pozwala
na łatwą aplikację i polerowanie. Szybko i efektywnie
usuwa rdzę, utlenienia, plamy od wody, asfalt, ślady po
owadach, przywracając powierzchni pierwotny blask.
Wosk Carnauba i naturalne olejki nadają bardzo wysoki
połysk i zapewniają długotrwałą ochronę. Środek nie
zawiera kwasu lub amoniaku. Dwu stopniowa baza
rozpuszczalnikowa nie zawiera zagęszczaczy, co sprawia
że przed użyciem niezbędne jest dokładne wstrząśnięcie
w celu wymieszania składników.
REKOMENDOWANY DO

zbiornikach z nierdzewnej stali, elementach aluminiowych,
chromowanych częściach motocykli, felgach
samochodowych, biżuterii, częściach silników. UWAGA:
nie zalecamy stosowania środka na felgach
z polerowanego aluminium, anodyzowanych lub bez
warstwy wykończeniowej.
APLIKACJA
Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Zaaplikuj małą ilość
produktu na miękką ściereczkę z bawełny lub mikrofibry,
rozprowadź równomiernie po powierzchni i zacznij
dokładnie wcierać w element do czasu aż pojawi się czarny
osad na ściereczce. Pozwól wyschnąć środkowi przez
około 20 sekund i wypoleruj na wysoki połysk miękką
czystą ściereczką. Produktu można używać też
maszynowo, w tym celu rozprowadź produkt na
powierzchni i rozpocznij polerowanie z odpowiednim
naciskiem, w momencie gdy produkt zaczyna wysychać
zmniejsz nacisk i zwiększ obroty aby uzyskać wysoki
połysk.

Do użytku na listwach metalowych w samochodach
osobowych i ciężarówkach, metalowych elementach łodzi,

www.automagic.com.pl
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KARTA PRODUKTU

SS 78 WET N'WIPE SPEED GLAZE
GUN
[Stworzony do użytku na mokrych powierzchniach
[Do użytku jak produkt wykańczający
[Natychmiastowe odpychanie cząsteczek wody
[Skraca czas schnięcia
[Nie wymaga czasu na schnięcie
[Natychmiast nadaje wysoki połysk

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

REKOMENDOWANY DO

S-78 Wet'N Wipe Speed Glaze jest środkiem w płynie do
nadawania wysokiego połysku wszystkim oczyszczonym
wcześniej powierzchniom. Stworzony do stosowania na
mokro. W szybki sposób działa odpychająco na cząsteczki
wody dzięki czemu skracamy czas osuszania samochodu
do minimum zapobiegając powstawaniu białych śladów od
zasychającej wody. Wystarczy rozpylić mgiełkę na
powierzchni i wytrzeć na wysoki połysk za pomocą irchy
lub ręcznika z mikrofibry. Daje doskonałe rezultaty na
wszystkich rodzajach lakierów, plastiku, elementach
chromowanych i szybach. S-78 Wet'N Wipe jest
bezpieczny dla gumowych uszczelek i nie pozostawia
żadnego nalotu. Nie zawiera cząsteczek ściernych
i rozpuszczalników.

S-78 Wet' N Wipe szybko wpływa na odprowadzanie wody
z umytych powierzchni znacznie skracając czas schnięcia.
Specjalna formuła sprawia, że nie jest wymagany czas na
schnięcie preparatu, natychmiast uzyskujemy efekt głębi
i połysku lakieru. S-78 Wet'N Wipe jest świetnym
rozwiązaniem dla myjni, punktów kosmetyki samochodowej, lakierni i sprzedawców samochodów.

www.automagic.com.pl

APLIKACJA
Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Rozpylić delikatną
mgiełkę na umytej i jeszcze mokrej powierzchni i wytrzeć
przy pomocy irchy lub ręcznika z mikrofibry na wysoki
połysk. S-78 Wet'N Wipe nie może być rozcieńczany, nie
nakładać w bezpośrednim świetle słonecznym, jeśli
występuje smużenie za dużo produktu zostało
zaaplikowane.
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KARTA PRODUKTU

S-81 WIPE ON DRESSING
GUN
[Środek do zabezpieczania elementów wnętrza na bazie
wody
[Odnawia, upiększa i zabezpiecza za jednym razem
[Gotowy do użycia
[Pozostawia umiarkowany połysk
[Bezzapachowy
[Odporny na promieniowanie UV

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
S-81 Wipe On Dressing odnawia, zabezpiecza i upiększa
wszystkie elementy z tworzyw sztucznych wewnątrz
samochodu. Specjalnie opracowana formuła odżywia,
konserwuje i przywraca kolor wyblakłym tworzywom takim
jak winyl, plastik, guma czy skóra. Pozostawia
przeźroczystą, średnio połyskową powłokę, która cechuje
się właściwościami odpychającymi wodę. Wnika w głąb
tworzywa zabezpieczając je przed szkodliwym działaniem
promieni UV a także tworząc swoistą tarczę odpychającą
kurz i zapobiegającą traceniu przez tworzywo koloru
i powstawaniu pęknięć. Nie pozostawia wyczuwalnego
w dotyku, śliskiego filmu na powierzchni.
REKOMENDOWANY DO
Ta wysoko odżywcza formuła pierwotnie została
opracowana do zastosowania wewnątrz samochodu, ale
może być też używana na zewnątrz. Z powodzeniem radzi

www.automagic.com.pl

sobie w przywracaniu pięknego wyglądu powierzchniom
z tworzyw sztucznych każdego rodzaju i koloru. Świetnie
spisuje się na dachach winylowych, kokpitach, elementach
gumowych, zderzakach, oponach, elementach z tworzyw
w komorze silnika.
APLIKACJA
Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. W celu uzyskania
najlepszych rezultatów powierzchnia powinna zostać
uprzednio dokładnie oczyszczona. Opony: rozpylić
produkt bezpośrednio na suchą oponę, pozwolić
wchłaniać się przez 2-3 minuty, następnie usunąć nadmiar
produktu. Wysycha na wysoki połysk, aby uzyskać
mniejszy połysk aplikować przy pomocy gąbki. Inne
elementy z tworzyw: Rozprowadzić produkt po
powierzchni przy pomocy bawełnianego aplikatora
i pozwolić wyschnąć w celu uzyskania połysku. Aby
uzyskać efekt satyny 30 sekund po aplikacji element
można osuszyć czystą ściereczką z mikrofibry.
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