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3. Tekne Klavuzu

Frank Meguiar Jr'ın garajında 100 yılı aşkın bir süre önce basit 
bir mobilya cila laboratuarı ve imalatı olarak başlayan bu şirket, 
Meguiar ailesinde üçüncü kuşağa ve 92 ülkeye yayılmıştır.  
Meguiar's Inc. dünyanın en saygın çizik çıkarıcı pasta, cila, wax, 
koruyucu ve temizleyici ürünlerini imal etmektedir.

1950'li yıllarda fiberglass tekne imalatı arttığında kalıptan 
ayrılan yüzeyler çok mat bir durumdaydı.  Meguiar's ürünleri bu 
yıllarda müşterinin talep ettiği parlaklığı sağlamak için 
kullanılmaktaydı.  İkinci jenerasyon olan Malcolm Meguiar bu 
yıllarda imalat sektörüne yüksek parlaklıkta yüzeyler üretilmesini 
sağlayan Kalıp Ayırıcı ürünleri tanıttı.  Sektörün ilk kalıp ayırıcı 
ürünleri olan bu ürünler aradan 50 yıl geçmesine rağmen hala 
gelişen teknolojileriyle satılmaktadır.

Fiberglass ve tekne imalatçıları ile yakın çalışmalar ve yüksek 
parlaklıkta yüzeyler oluşturan ürünler tekne sahipleri arasında 
Meguiar's ürünlerinin daha fazla tercih edilmesine sebep 
olmuştur.  Tekne sahipleri çok yıpratıcı dış etkenlere karşı 
teknelerini korumak ve bakımlarını yapmak istemektedirler.

Bu ürünlerin yüksek performansları ve tekne sahiplerinin 
talepleri doğrultusunda Meguiar's, ürün gamına marine 
sektöründe her yüzey için yüksek performans oluşturan yeni 
ürünler katmak zorunda kalmıştır.

Meguiar's Inc. şirket merkezi, Irvine, 
California.

1923'de her aile bireyinin yardım ettiği bir 
aile şirketiydi.  Frank Meguiar Jr. bir 

önceki gece imal ettiği ürünlerin 
tanıtımını ve satışını yaparak evinin 

masraflarını çıkarırdı.

1936'da bu aile şirketi bir atölyeden 
yukarıda görülen işyerine taşındı.



4. Tekne Klavuzu

T E K N E  B A K I M  K I L A V U Z U  

(ADIM 1) • YIKAMA

Teknenizin yüzeyinin en iyi şekilde görünmesi için en önemli adım sık yıkamadır. Yıkama 
kaba kirleri yüzeyden kaldırır.  Aksi taktirde, bu kirler zamanla yüzeye yapışıp çatlamaya 
neden olur. Yıkama için deterjan veya evde kullanılan temizleyiciler kullanmanız boya 
üzerindeki koruyucu waxı sökecektir.  Meguiar's yıkama ürünleri pH dengeli ve biyolojik 
olarak parçalanabildiğinden hem narin bir yıkama sağlar hem de koruyucu wax 
tabakasını besler.

(ADIM 2) • TEMİZLEME

Yıkama esnasında kaba kirlerin yüzeyden uzaklaştırılmasının yanında, temizleme 
aşamasında yapışkan kirlerin ve küçük çaplı yüzey hatalarının giderilmesi gerekir. Yüzey 
hataları yüzeyin üzerinde ve içerisinde olmak üzere ikiye ayrılır.  Yüzey üzerindeki hatalar 
reçine, endüstriyel atık, sinek, böcek, boya ve boya tozu gibi yüzeye yapışkan 
parçalardır.  Çizik, hare, oksitlenme ve su izleri yüzey içerisinde bulunan hatalardır.

(ADIM 3) • CİLALAMA

Jelkot yüzey cam kayganlığına ulaşıp hatalar giderildikten sonra cilalama ile hem derin 
bir parlaklık oluşturabilir hem de yüzeyin doğal yağlarını korumasını sağlayabilirsiniz.  
Basit anlamda, cilalama yüzeye parlaklık kazandırır.

(ADIM 4) • KORUMA

Yüzeyin güzel görünümünün uzun ömürlü olabilmesi için koruyucu bir tabaka 
uygulanmalıdır.  Meguiar's için koruma yüksek parlaklık anlamındadır.  Meguiar's 
tarafından oluşturulmuş koruyucu formül cilalamadan sonra oluşmuş olan parlak 
yüzeyin dayanıklı koruyucu bir katmanla kapanmasını ve çevrenin zararlı elemanlarının 
yüzeyle temasının önlenmesini sağlar.

(ADIM 5) • BAKIM

Yüzeyin sık bakımının yapılması kolaydır.  Bakım ne kadar sık yapılırsa detaylı temizlik o 
kadar kolay olur.  Bakım kirlerin yüzeye yapışmadan önce giderilmesidir.  Bu adım 
yüzeyden kirlerin koruyucu waxı sökmeden güvenle kaldırılıp, teknenizin yeni uygulama 
yapılmış halde görünmesini sağlar.



Yıkama
1

• Flagship Premium Marine Cilalı (M-6332)
• Şampuan/Koruyucu (M-6516)
• Temizleyici Koruyucu Sprey (M-9424)
• Marine Yıkama Jeli (M-5401)

Temizleyici/Çizik Çıkarıcı Pasta 
2

• One Step Compound Jelkot Çizik Çıkarıcı  
 Pasta (M-6732)

Cila
3

• Polish Jelkot Cilası (M-4516)

Wax/Koruma

 

4
• One Step Cleaner Wax Temizleyici ve
   Koruyucu Sıvı Wax (M-5016 / M-5001)
• Pure Wax Boya Koruyucu Sıvı Wax 
 (M-5601)

Saydam Plastik 
5

• Plastix (G-12310)
• Saydam Plastik Koruyucu (G-17110)

Vinil Kaucuk ve Özel Ürünler
6

• Vinil / Kaucuk  Yüzey Temizleyici / 
  Koruyucu Sprey (M-5701)
• Şişme Bot ve Zodyak Temizleyici (M-3716)

3. Tekne Klavuzu



 

Özel Ürünler / Metal
7

• Kaymaz Yüzey Temizleyici Sprey (M-6832)
• Kumaş Yüzey Temizleyici Sprey (M-7321)
• Metal Yüzey Koruyucu Sprey (M-9412)
• Metal Parlatıcı (G-13005)
• Çok Amaçlı Genel Temizleyici (D-10101)
• Motor Temizleyici (D-10801)

Kanvas Tente / Deri
8

• Açılır Tavan Temizleyici (G-2016)
• Açılır Tavan Koruyucu (G-2112)
• Deri Temizleyici ve Koruyucu Losyon (D-18001)

Uygulama Pedleri
10

• Yün Pasta Keçesi (W-4000)
• Yumuşak Dokulu İnce Pasta Süngeri (W-7000)
• Yumuşak Dokulu Cila Süngeri (W-8000)
• Yumuşak Dokulu Cila / Koruyucu Wax Süngeri (W-9000)
• Ped Destek Diski (W-6814MM / SM150) 

 

Aksesuarlar
9

• El ile Uygulama Pedi (R-30-60-241)
• Cila Uygulama Pedi (X-3080)
• Dağıtıcı Şişe (M-9912)
• Sprey Şişe (D-20100)
• Mikrofiber Yıkama Eldiveni (X-3002)
• Mikrofiber Silme Bezi (X-2020)
• Mikrofiber Kurulama Bezi (X-2000)

Mobilya Ahşap Bakımı
11

• Çizik Çıkarıcı Pasta (M-10132 EU)
• Ultra Cut Compound Çizik Çıkarıcı Pasta (M-10501)
• Diamond Cut 2.0 Çizik Çıkarıcı Pasta (M-8501)
• Ultra Finishing Polish Hare Giderici Cila (M-20501)
• Yüzey Temizleme Sıvısı (M-3401)

4. Tekne Klavuzu



63

 

F L A G S H I P

Fiber ve jelkot yüzeyleri renk ve parlaklık 
bakımından inanılmaz derecede 
zenginleştirir. Düşük dereceli oksitlenmeyi ve 
donukluğu giderir, derin bir parlaklık yaratır, 
UV ışınlarının hasarlarına karşı koruma 
oluşturur.
* Yüzey "yeni" veya "orta" görünümde 
temizlendikten sonra waxı uygulayın.

945 ml.      M6332

PREMIUM MARINE
BOYA KORUYUCU SIVI WAX

5. Flagship
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F L A G S H I P

PREMIUM MARINE
CİLALI ŞAMPUAN/KORUYUCU

Şampuan ve şartlandırıcılarla 
zenginleştirilmiş bu ürün fiber ve jelkot 
üzerinde parlaklık oluşturur.  Bu ürünün 
yüzeyde oluşturduğu kayganlık su iticiliğe 
neden olduğundan silme ve kurulama 
zamanını azaltır.  Çevre dostudur.

473 ML.      M-6516

Kir, su izi ve diğer taze kirleri giderip parlaklık 
kazandırmak ve uzun ömürlü polimer bir 
koruma sağlamak için tasarlanmıştır.  
Teknenizin jelkot, metal ve saydam plastik 
yüzeyleri dahil her yüzeyini yeni yıkanmış 
görüntüye kavuşturabilirsiniz. Hidrofobik 
Polimer Teknoloji™'ye sahip bu özel ürün, 
uygulandıktan sonra su izi kalmasını önlemek 
ve kurulama zamanını kısaltmak için su 
tutmayan bir formüle sahiptir.

710 ml.      M-9424

94

F L A G S H I P

ULTIMATE DETAILER HIZLI YÜZEY
TEMİZLEYİCİ/ KORUYUCU SPREY

6. Flagship



54MARINE YIKAMA JELİ

Zengin ve çevre dostu yıkama 
formülü sayesinde kir, tuz, pislik, kuş 
pisliği ve diğer kaba kirleri korumayı 
sökmeden yüzeyden kaldırır.  Tabaka 
oluşturduğu için kurulama zamanını 
kısaltır.

3.78 lt.      M-5401

7. Yıkama



67
ONE STEP COMPOUND JELKOT
ÇİZİK ÇIKARICI PASTA

İleri teknolojili ve güvenli bir şekilde jelkotu tek adımda 
temizleyip derin bir parlaklık kazandırır.  Orta ve yüksek 
dereceli oksitlenmeyi, çizikleri, lekeleri ve ağır su izlerini 
giderir.  Renkteki bozulmayı giderip derin bir parlaklık 
sağlar.  Hem el hem de makine ile inanılmaz sonuçlar 
oluşturur.

945 ml.      M-6732

8. Temizleme



45

50

POLISH JELKOT CİLASI

ONE STEP CLEANER WAX
TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU SIVI WAX

Fiber ve boyanmış marine ve karavan yüzeylerinde 
temizlemeden sonra yüksek bir parlaklık oluşturur.  
Fiber ve boyalı yüzeyin beslenmesi için gerekli 
yağlanmayı sağlar.  Koyu renkler için ideal 
üründür.

473 ml.  M-4516

Tek adımda tekne ve karavan fiber yüzeylerde jelkotu 
temizleyen, cilalayan, koruma sağlayan ve aşındırıcı 
içermeyen bir formüle sahiptir.  Düşük dereceli 
oksitlenmeyi ve puslanmayı, ince çizik ve hareleri giderir, 
tuzlu hava, korozyon ve güneşin UV ışınlarına karşı uzun 
ömürlü bir koruma sağlar.

473 ml. M-5016
3.78 lt. M-5001

9. Cilalama / Koruma
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PURE WAX BOYA
KORUYUCU SIVI WAX

123

Kolay kullanım sağlayan zengin jel formülü 
sayesinde rijid ve elastik saydam plastik 
yüzeylerde optik berraklık sağlar.  Düşük 
dereceli oksitlenmeyi, kimyasal renk 
bozukluğunu, yapışkan kirleri, leke ve ince 
çizikleri kolaylıkla giderir.  Su itici polimerler 
oluşturduğundan uzun ömürlü ve dayanıklı bir 
koruma sağlayarak plastiğin saydamlığını ve 
güzelliğini güçlendirir.

296 ml.      G-12310

PLASTX SAYDAM PLASTİK
YÜZEY PASTASI

171 SAYDAM PLASTİK KORUYUCU

Meguiar´s tarafından özel olarak geliştirilen formülü 
sayesinde, farların plastik yüzeyi ile zararlı UV ışınları 
arasında bir bariyer görevi görerek, yeni ya da 
yenilenmiş olan farların berraklığını ve parlaklığını korur.

296 ml.  G-17110

Tekne ve karavan yüzeylerindeki jelkot 
üzerinde dayanıklı ve parlak bir koruma sağlar.  
Yüksek bir koruma sağlayan carnauba, silikon, 
polimer ve reçinelerin karışımından oluşan bir 
formüle sahiptir.  Güneşin UV ışınlarına karşı 
korur.

3.78 lt.      M-5601

10. Koruma



11. Vinil / Kaucuk ve Özel Ürünler

57

Tek adımda vinil ve kauçuk yüzeyleri temizler, besler ve korur.  Yüzeyi 
kurutan ve çatlamaya sebep olan UV ışınlarını engeller.

3.78 lt.      M-5701

VİNİL/KAUÇUK YÜZEY TEMİZLEYİCİ/KORUYUCU SPREY



12. Özel Ürünler

37
ŞİŞME BOT ve ZODYAK
TEMIZLEYİCİ

Şişme bot ve Zodyaklar üzerindeki kir ve pisliği yüzeye 
zarar vermeden temizler. Çevre dostu ve doğada 
kendiliğinden yok olan formüle sahip bu ürünümüz,  
yüzeydeki kir, kuş pisliği, yağ ve diğer lekeleri temizleyerek 
yeni bir görünüm oluşturur. Hem rijid hem de elastik 
zodyaklar için idealdir.

473 ml.      M-3716



68

73

NON-SKID DECK CLEANER
KAYMAZ YÜZEY TEMİZLEYİCİ SPREY

Kuvvetli bir temizleyici ve yağ sökücü formülü 
ile yatay ve kaymaz yüzeylerin temizliğine 
olanak sağlar.  Yağ filmi, yağ, kir ve yüzeye 
sıkışmış kirleri verimli bir şekilde temizler.  
Fiberde güvenle kullanılır, çevre dostudur.

945 ml.      M-6832

92METAL YÜZEY
KORUYUCU SPREY

Bu özel formülün devrim yaratan teknolojisi daha 
uzun ömürlü ve daha dayanıklı bir korumaya 
olanak verir.  Her metal yüzeyde kullanılabildiği gibi 
tuz korozyonuna, su izlerine, solmaya ve 
matlaşmaya karşı yüzeyde koruyucu bir tabaka 
oluşturur.  Bu tabaka mikroskobik boyutta 
olduğundan suni bir görünüm ve yağlılık yaratmaz.

397 gr.      M-9214

KUMAŞ YÜZEY TEMİZLEYİCİ SPREY

Bu ürün tüm ağır lekeleri döşemeden kolaylıkla çıkarır.  
Oluşturduğu köpük yüzeye homojen bir şekilde yayılır ve 
herhangi bir artık bırakmadan hızla kurur.

621 ml.      M-7321

13 - Özel Ürünler

N O N - S K I D

N O N - S K I D



130

101 ÇOK AMAÇLI GENEL TEMİZLEYİCİ

Meguiar’s çok amaçlı genel temizleyici tüm iç kısımlarda 
detaylı temizlik için kullanılabilir. Üstün köpük yapısı kirin 
kalkmasını sağlarken kumaş yumuşatıcılarının özel karışımı 
ve parlatıcılar halı, kumaş, vinil ve hatta deri yüzeylerin 
görünüşünü ve yumuşaklığını arttırır.

3.78 lt.      D-10101 Karışım Oranı= 10:1 Hafif Lekeler
   4:1 Ağır Lekeler

NXT GENERATION METAL POLYSH
(METAL PARLATICI)

Devrim yaratan bu ürün her türlü paslanmaz, krom 
hava girişi hem temizler, hem parlatır hem de 
koruma sağlar. 
Mikroskobik küçülen aşındırıcılar teknolojisi 
(MKAT) oksitlenme, kararma ve lekelenmeyi hızla 
ve güvenle giderme özelliği.
Paslanmaz teknoloji seyesinde uzun ömürlü 
parlaklık.
 
142 gr.      G-13005

108MOTOR TEMİZLEYİCİ

Meguiar’s Motor Temizleyici en zor yağları bile hızlı bir 
şekilde çözebildiğinden beklenenin üzerinde bir performansa 
sahiptir. Hızlı çalışması ve durulama gerektirmeyen formülü 
sayesinde beyaz kalıntı ve lekeler bırakmaz, bitkisel kokusu 
konforlu bir çalışma ortamı sağlar.
 
3.78 lt.      D-10801 Karışım Oranı= 10:1 Hafif Yağ Çözme
   4:1 Ağır Yağ Çözme

Metal - 14



Kanvas, kumaş, moher ve vinil tavanların hızlı, verimli ve 
kolay temizliği için su lekesi , kuş pisliği ve yağ gibi inatçı 
ve yapışkan kirleri açılır tavandan güvenle kaldırır. Küf 
lekelerini de temizler.

473 ml.      G-2016

AÇILIR TAVAN TEMİZLEYİCİ

UV ışınlarına, asit yağmuruna, kuş pisliklerine ve lekelere 
karşı uzun ömürlü koruma. Kanvas, kumaş, moher ve 
vinil açılır tavanlarda kolay uygulama ve yeni görünüm 
oluşturan aerosol ürün. 

500 ml.      G-2112

AÇILIR TAVAN KORUYUCU

M İ K R O F İ B E R

Deri temizleyici ve koruyucu losyon iç kısımlardaki deri ve vinil 
yüzeylerin görünümünü iyileştirmek için özel olarak formüle 
edilmiştir. Özel temizleme ve koruma formülü ile deri yüzeyleri 
orjinal görünümüne kavuşturur. Özel formülü sayesinde 
mükemmel bir koku verir.

3.78 lt.      D-18001 Karıştırılmadan (Saf olarak) kullanılır.
  Silme (R-30-60-241 elle Uygulama   
 Pedi veya X-2020 Mikrofiber Silme Bezi

DERİ TEMİZLEYİCİ VE KORUYUCU LOSYON

15 - Kanvas / Deri



Çok yumuşak ve geçirgen olmayan bir yapıya sahip 
olduğundan değişik yüzeylerde güvenli ve homojen 
bir uygulamaya olanak verir. Çamaşır makinesinde 
yıkanabilir.

R-30-60-241

HIGH TECH El İLE UYGULAMA PEDİ

EVEN COAT MICROFIBER APPLICATOR
CİLA UYGULAMA PEDİ

Özel mikrofiber teknolojisine sahip bu pedler cila ve 
boya koruma uygulamasında üstün performans sağlar.
Uzun ömürlü bir kullanım için tasarlanmış olup, 
çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulabilir.
Diğer yüzeylerde de Meguair’s ürünleriyle beraber 
kullanılabilir.

X-3080

Aksesuarlar - 16



17 - Aksesuarlar

945 ML.’LİK SPREY ŞİŞE

355 ML.’LİK DAĞITICI ŞİŞE

SUPER THICK MICROFIBER WASH MITT 
MİKROFİBER YIKAMA ELDİVENİ

Kirin yüzeyden kaldırılarak mikrofiber yüzey içerisine 
hapsolmasını sağlar. 
Süper yumuşak olması sebebiyle nazik bir yıkala 
yapılabilir.
Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

X3002

M-9912

D-20100



Aksesuarlar - 18

WATER MAGNET DRYING TOWEL
KURULAMA BEZİ

Ekstra büyüklükteki (70x55 cm) Mikrofiber Kurulama 
Bezi geleneksel bezlerin 3 katı kadar emiciliğe sahiptir.
Kurularken size zamandan tasarruf sağlar.
Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

X-2000

SUPREME SHINE MICROFIBER TOWEL(S)
MİKROFİBER SİLME BEZİ

Kalınlığı, çift taraflı kullanıma imkan vermesi ve 
mikrofiber teknolojisi nedeniyle geleneksel silme 
bezlerinin 3 katı emiciliğe sahiptir.
Güvenli kenarlar çizme riskini elimine eder.
Çamaşır makinesinde yıkanabilir.

X2020



ÖZELLİKLERİ :
• Yün pasta keçesinin (W-4000) bıraktığı harelenmeleri sünger 

aşındırma özelliği 
   ile giderir.
• Orta seviyedeki yüzey hatalarını giderir.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin soğumasına 

yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

20 cm. W-7000      14 cm. W-7006 (POLİSAJ MAKİNASI)

SOFTBUFF™ YUMUŞAK DOKULU 
İNCE PASTA SÜNGERİ

SOFTBUFF™ YUMUŞAK DOKULU 
CİLA SÜNGERİ

ÖZELLİKLERİ :
• Cilalamaya olanak veren yapısı küçük yüzey hatalarını giderir.
• Yüksek bir parlaklık oluşturur.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin 

soğumasına yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

19 - Uygulama Pedleri

20 cm. W-8000      14 cm. W-8006 (POLİSAJ MAKİNASI veya ORBİTAL MAKİNA)

ÖZELLİKLERİ :
• Agresif aşındırma özelliği giderilmesi kolay tipik bir 

harelenme
   oluşturur.
• Ciddi boya hatalarını giderir.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine 

sahiptir.

W-4000 (POLİSAJ MAKİNASI)

YÜN PASTA KEÇESİ



ÖZELLİKLERİ :
• Özel sünger yapı yüzeye parlaklık katar.
• Haresiz ve yüksek parlaklığa sahip mükemmel bir yüzey oluşturur.
• Sünger yapı hava sirkülasyonu sağlayarak yüzeyin soğumasına 

yardımcı olur.
• Kolay değiştirilebilen Velcro® (cırtlı) arka yüzeyine sahiptir.

SOFTBUFF™ YUMUŞAK DOKULU CİLA /
KORUYUCU WAX SÜNGERİ

Uygulama Pedleri - 20

20 cm. W-9000      14 cm. W-9006 (POLİSAJ MAKİNASI veya ORBİTAL MAKİNA)

Velcro® (Cırtlı) ön yüzeyi sayesinde hızlı ve kolay ped 
değişimi sağlar.
Patentli kendini merkezleme sistemiyle pedin 
yalpalanmadan dengede çalışmasını sağlar.
14 dişe sahip tüm makinelere uygundur.

W6814MM 15 cm  Polisaj makinesi
SM-150

PED DESTEK DİSKİ



101

105
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Taze boya üzerindeki kusurları sünger ped ile de 
giderebilmek için özel olarak formüle edilmiştir. İçerisinde 
bulunan süper mikro aşındırıcılar, ürünün kuruma süresinin 
uzun olmasını sağlar. Mükemmel temizleme performansı 
için minimum sıçrama sağlar ve hızlı silinmeye olanak verir. 
Hem sulu  hem de susuz olarak kullanılabilir. Hızlı aşındırma 
özelliği ile 1200 kum ve üstü zımpara çiziklerini giderir.

M-10132EU   945 ml. Polisaj Makinesi (W-7000 Softbuff  
   Yumuşak Dokulu Pasta Süngeri)

ÇİZİK ÇIKARICI PASTA ( SÜNGER PED )

85

Süper hızlı aşındıran, az hare oluşturan bileşime sahiptir.
High solid boyalar için çözüm : En az harelenmeyle süper hızlı 
aşındırma. High solid kullanan kaporta boya  atölyelerinde 
başarıyla test edilmiştir. Az toz oluşturan ve az sıçratma yapan 
özel bir formüle sahiptir. Unigrit® 1200, 1500 ve 2000 kum finisaj 
zımpara çizikleri için mükemmel sonuç veren bir üründür.

M-8501 3.78 lt.. Polisaj Makinesi (W-7000 Softbuff   
  Yumuşak Dokulu Pasta Süngeri)

DIAMOND CUT™ 2.0 ÇİZİK ÇIKARICI PASTA

Özel süper mikro aşındırıcı teknolojiye sahiptir. Hızlı 
aşındırma özelliğiyle 1200 kum ve üstü zımpara çiziklerini 
giderir. Süper mikro aşındırıcılar mükemmel sonuç oluşturur. 
Boya üzerinde oluşan çizik, hata, asit yağmuru   ve 
ağır dereceli hare ve hologramları gidermek için idealdir.

M-10501 3.78 lt. Polisaj Makinesi
  (W-4000 Yün Pasta Keçesi)

ULTRA CUT COMPOUND 
ÇİZİK ÇIKARICI PASTA 

21. Mobilya / Ahşap
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Hafif dereceli yüzey hatalarını ve harelenmeleri tamamen   
giderir.Derin bir yansıma ve yüksek bir parlaklık oluşturur. 
Yumuşak bir çalışma ve hızlı silinme sağlar. VOC uyumlu formülü 
sayesinde her tür boyaya güvenle uygulanır, çevre dostudur.

M-20501  3.78 lt. Polisaj Makinesi (W-9000 Softbuff 
  Yumuşak Dokulu Cila Süngeri)

ULTRA FINISHING POLISH 
HARE GİDERİCİ CİLA

 

Yüzeye hızla püskürtülüp kolayca silinen ve “Show Car” 
parlaklığı sağlayan bir üründür. Boya tamiratının sonucunu veya 
yüzey hatalarını değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılır. 
Aracı müşteriye teslim etmeden önce kullanmak için idealdir. 
Showroom araçları ve cilalanmış araçları çizmeden mükemmel 
temizler ve parlatır.

M-3401 3.78 lt. Sprey (D-20100) ve Silme  
  (X-2020 Mikrofiber Silme Bezi)

YÜZEY TEMİZLEME SIVISI

22. Mobilya / Ahşap
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